
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego z dnia 12.02.2020 

 

Ogłaszam publiczny przetarg pisemny w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż 

zbędnych środków trwałych: 

1. Tokarka uniwersalna typ TUC 40 x 1500 

2. Frezarka uniwersalna FVD32 z wyposażeniem 

 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa 

ul. Czarnieckiego 69 

14-100 Ostróda 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00 

Nr telefonu / fax 89 6467226 

Strona internetowa: rolnik.edu.pl / aktualności 

Adres e-mail: sekretariat@rolnik.edu.pl 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego, w dniu 

19.02.2020 o godz. 1200 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego: 

Warsztaty szkolne 12.02.2020r. – 19.02.2020r. w godzinach 800 -  1000 

4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny 

wywoławcze i wadium: 

Przedmiotem sprzedaży są zbędne składniki majątku ruchomego: 

Lp. Nazwa przedmiotu 

sprzedaży 

Rok 

produkcji 

Informacje dodatkowe Cena 

wywoławcza 

w PLN 

1.  Tokarka uniwersalna 

typ TUC 40x1500 

 

1962 

Składnik zbędny dla 

jednostki, nadaje się do 

dalszego użytku. 

 

3050,00 

2. Frezarka uniwersalna 

FVD32 z 

wyposażeniem 

 

1975 

Składnik zbędny dla 

jednostki, nadaje się do 

dalszego użytku. 

 

2100,00 

 



 

5. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać: 

a) Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, 

NIP, Regon; 

b) Określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta (nazwa przedmiotu sprzedaży), 

oferowaną cenę za składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu (nie 

niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty; 

c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

d) Datę sporządzenia oferty  

 

6. Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena. 

a) Oferta z wyższą ceną – wygrywa. 

b) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, 

zastrzeżenia, że organizatorowi sprzedaży przysługuje prawo zamknięcia sprzedaży bez 

wybrania którejkolwiek z ofert. 

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. 

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: 

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa 

ul. Czarnieckiego 69 

14-100 Ostróda 

Na kopercie powinien znajdować się napis: 

„Oferta w przetargu na sprzedaż …………………….. 

Nie otwierać przed ……… godz.  …….. 

Dla każdego urządzenia z osobna 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 2 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 800 – 1400 nie 

później ni do dnia 19.02.2020 do godz. 1000 w siedzibie sprzedającego przy ulicy Czarnieckiego 

69 w Ostródzie, w sekretariacie szkoły. 

Oferta jest wiążąca przez 30 dni. 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 



9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu; 

b) Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 5 („Oferta złożona w 

przetargu powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą 

wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

10. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie 

przeprowadzona zostanie licytacja pisemna. O terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji 

komisja poinformuje oferentów.  

11. Inne informacje: 

Przedmioty, o których mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia są w zarządzie Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone 

prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, 

których przedmiotem są te urządzenia ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia. 

12. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany 

składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu. 

13. Wystawienie faktury VAT nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

14. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 

prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 

15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia, w terminie określonym przez sprzedającego, na podstawie protokołu odbioru. 

16. Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna  

Załącznik nr 2 wzór formularza ofertowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


