
    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  

 

PREZES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „PIONIER”  

W MODLIBORZYCACH 

 

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ruchomego środka trwałego: 

Rozsiewacz nawozów RCW-5500  

 nr fabryczny – 535 

 rok produkcji: 2008 r. 

 masa własna – 2200 kg 

Cena wywoławcza minimalna  –  26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy 

złotych 00/100) 

1. Organizator przetargu: Spółdzielnia Socjalna „Pionier” w Modliborzycach,                                 

ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000750173, NIP: 862-164-52-75,                  

Regon: 381426241.  

Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem w/w przedmiotem 

przetargu mają możliwość  obejrzenia  przedmiotu przetargu w godzinach urzędowania 

Urzędu Miejskiego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.30 – 15.10, wtorek 7.30 - 

16.50 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, najpóźniej na dzień przed upływem 

terminu złożenia ofert po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną 

do kontaktu: Pan Damian Piotrowski nr tel.: 669 586 669 

 

2. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 

10% ceny wywoławczej tj. w kwocie – 2 600,00 zł 

  wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto: Nr 36 8717 1123 2010 1000 2424  

0001 do dnia 06.05.2021 r. do godziny 10:00 

 wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 

odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia  dokonania wyboru oferty lub 

odrzucenia oferty. 

 wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia; 



 wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg 

publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru załącznik 

Nr 1 oraz powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta, 

2) oferowaną cenę (wyrażoną cyfrowo i słownie) nie mniejszą od ceny wywoławczej 

środka trwałego podanego w ogłoszeniu i warunki jej zapłaty, 

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

4) czytelny podpis Oferenta, a w przypadku Oferenta, który jest przedsiębiorcą – podpis                

i pieczęć osoby wpisanej do odpowiedniego rejestru lub ewidencji uprawnionej do 

reprezentacji;  

Ofertę pisemną (według załączonego wzoru – załącznik Nr 1) wraz z dowodem wpłaty 

wadium należy składać w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Modliborzycach,                             

ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, piętro - pokój nr 2 (sekretariat) w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: Przetarg na rozsiewacz nawozów RCW-5500 - nie otwierać do 

dnia 06.05.2021 r. do godziny 10:00. 

4. Oferty złożone po terminie składania ofert oraz poniżej zaoferowanych cen wywoławczych 

nie będą rozpatrywane.  

5. Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku po zamknięciu 

przetargu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie dłuższym niż 14 dni.  

6. Oferta podlega odrzuceniu:  

a) jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium, 

b) nie zawiera danych i dokumentów, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą 

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

ofertę; 

7. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta; 

8. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę; 

9. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie 

kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami. 



10. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy. 

 umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty wyboru oferty; 

 nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 

sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży; 

 wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia                        

i podpisaniu umowy sprzedaży. 

 organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez 

rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. 

 

 

 

Modliborzyce, dnia 21.04.2021 r. 

 

 

Spółdzielnia Socjalna „Pionier” 

          Damian Piotrowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


