BURMISTRZ MODLIBORZYC
OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ
SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY MODLIBORZYCE

OGŁOSZENIE Nr 1/2021

1. Nazwa sprzedającego - Gmina Modliborzyce
Siedziba: Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23- 310 Modliborzyce
NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608
nr telefonu 15 87 15 079, nr faksu 15 87 17 102
ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż następujących ruchomych środków trwałych:
1) ciągnik rolniczy Massey Ferguson 255
Nr rej. TGN518C, rok produkcji: 1986 Nr fabryczny 18896, poj. silnika 2500cm3/nr
58818, nr dowodu rejestracyjnego DR/AAA6790292,
Cena wywoławcza – 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
2) ciągnik rolniczy Białoruś MTZ-82 wraz z ładowaczem czołowym Tur 6.
Nr rej LBI 8648, rok produkcji: 2000, Nr fabryczny 8156P, poj. silnika
4750cm3/nr350113, Nr dowodu rejestracyjnego DR/AAA3152765
Cena wywoławcza – 22 500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych
00/100).
3) równiarka zawieszana typ: QT250P
 rok produkcji: 2000 r., Nr fabryczny – 122585, masa własna – 700 kg
Cena wywoławcza – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
4) pług wirnikowy zawieszany typ: „Lawina 2000” – do śniegu , rok produkcji 1999 r., Nr
fabryczny – 99145, masa własna – 325 kg,
Cena wywoławcza – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).
5) koparka zawieszana typ: Mikrus 1B T-350, rok produkcji: 2000 r., Nr fabryczny –
1096, masa własna – 389 kg,
Cena wywoławcza – 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100).
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Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem w/w przedmiotu
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 ruchomego środka trwałego, będącego przedmiotem sprzedaży.
Wadium uiszcza się odrębnie dla każdego składnika, którego nabyciem zainteresowany
jest Oferent w niżej wymienionych wysokościach:
L.p.

Składnik rzeczowy majątku ruchomego

Wysokość wadium
[zł]



1.

Ciągnik rolniczy Massey Ferguson 255

2 400

2.

Ciągnik rolniczy Białoruś MTZ-82 wraz z ładowaczem
czołowym Tur 6

2 250

3.

Równiarka zawieszana typ: QT250P

4.

Pług wirnikowy zawieszany typ: „Lawina 2000” do śniegu

90

5.

Koparka zawieszana typ: Mikrus 1B T-350

12

200

wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, na konto Gminy Modliborzyce Nr 47 8717
1123 2010 1000 2118 0035 do dnia 06.05.2021 r. do godz. 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.
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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 składnika rzeczowego majątku
ruchomego będącego przedmiotem przetargu pisemnego lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego
składnika,
4) czytelny podpis Oferenta, a w przypadku Oferenta, który jest przedsiębiorcą – podpis
i pieczęć osoby wpisanej do odpowiedniego rejestru lub ewidencji uprawnionej do
reprezentacji;
5) dowód wpłaty wadium.
Oferent sporządza/składa „Ofertę” - załącznik Nr 1 w odniesieniu do zainteresowanego
składnika rzeczowego majątku ruchomego objętego ogłoszeniem.
4. Ofertę pisemną (wg. załączonego wzoru – załącznik Nr 1) należy składać w siedzibie:
Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, piętro pokój nr 2 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg publiczny” – nie
otwierać do dnia 06.05.2021 r. do godziny 10:00.
5. Oferty złożone po terminie składania ofert oraz poniżej zaoferowanych cen wywoławczych
nie będą rozpatrywane.
6. Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku po zamknięciu
przetargu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie dłuższym niż 14 dni.
7. 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;
8. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta;
9. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę;
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10. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie
kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.
11. 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.
12. Organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do zamknięcia tego przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn swojej decyzji oraz do zmiany warunków
przetargu.

Modliborzyce, dnia 21.04.2021 r.
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