Nadleśnictwo Kraśnik
Kraśnik, dnia 04.05.20r.
Zn. spr.: SA.234.14.2019
OGŁOSZENIE
O pisemnym, drugim przetargu nieograniczonym
na sprzedaż samochodu SUBARU FORESTER
będącego własnością Nadleśnictwa Kraśnik
23-200 Kraśnik, ul. Janowska 139
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie
zasad organizacji przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. 1993, Nr 97, poz. 443
z późn. zm.) Nadleśnictwo Kraśnik ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na zbycie
składników mienia ruchomego.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 14:00 w sali edukacji
leśnej w budynku przy ul. Janowskiej 139 (za budynkiem biura nadleśnictwa).
2. Przetarg dotyczy samochodu osobowego SUBARU FORESTER SH
Pojemność 1998 cm3
Moc silnika 108 kW
Rok produkcji 2010
Przebieg 148 tys. km
Kolor srebrny z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia kombi, 5 drzwiowe, 5 osobowe
3. Cena wywoławcza: 21 505,00 ( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięć
złotych 00//100).
4. Oferty z ceną brutto sporządzone wg załącznika nr 1 należy przesyłać drogą
pocztową w zaklejonej kopercie opisanej „Oferta - sprzedaż samochodu” na
adres biura Nadleśnictwa Kraśnik ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik. Termin na
wpływ ofert upływa 20 maja 2020 r. o godzinie 13:30.
5. Samochód można oglądać od dnia ogłoszenia przetargu, w dni robocze
w godzinach od 9:00 do 14:00 w miejscowości Kraśnik wyłącznie po uprzednim
uzgodnieniu z pracownikiem K. Lubera tel. 81 825 20 41 wew. 20/ kom. 570
840 200. Nadleśnictwo ma prawo odmówić spotkania w przypadku
niestosowania się do obowiązujących przepisów dot. ustanowienia ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. Wszelkich informacji
udzielamy telefoniczne pod wskazanym numerem.
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6. Przystępujący do przetargu wini wpłacić wadium na konto PKO Bank Polski
S.A. o/Kraśnik nr 18 1020 3235 0000 5102 0023 4799 - w kwocie 10% ceny
wywoławczej tj. 2 150,00 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych
00/100). Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na
rachunku bankowym Nadleśnictwa Kraśnik przed upływem składania ofert.
7. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent którego oferta zostanie
przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
8. Zaoferowana cena musi być równa lub wyższa o ceny wywoławczej podanej
w niniejszym ogłoszeniu.
9. Wadium złożone przez oferentów których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego
oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium
złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotowce, ulega zwrotowi po
zapłaceniu ceny nabycia.
10. Jeden oferent ma prawo złożenia jednej oferty.
11. Termin związania z ofertą wynosi 15 dni od daty upływu terminu składania ofert.
12. Nadleśnictwo Kraśnik zastrzega sobie praw do swobodnego wyboru oferty,
jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę nabycia za w/w pojazd.
13. Nadleśnictwo Kraśnik nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu
przeznaczonego do sprzedaży.
14. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni.
15. Odbiór samochodu nastąpi po dokonaniu zapłaty.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Adam Jerzy
Kornat

Załączniki
1. Formularz ofertowy - wzór
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Elektronicznie
podpisany przez
Adam Jerzy Kornat
Data: 2020.05.04
14:23:56 +02'00'

Załącznik nr 1
…………………….., dnia ……………….

FORMULARZ OFERTOWY

Nadleśnictwo Kraśnik
23-200 Kraśnik
ul. Janowska 139
Dane oferenta:
Imię i nazwisko (nazwa): ………………………………………………………………..
PESEL: ……………………….. NIP: ……………………..REGON: ………………….
Adres oferenta: ……………………………………………………………………………
Tel. /fax: ……………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………..
Odpowiadając na zgłoszenie z dnia

.05.2020 r. o przetargu publicznym na

sprzedaż środka trwałego będącego na stanie Nadleśnictwa Kraśnik, składam
następującą ofertę:

Lp.

Nazwa środka trwałego

1

SUBARU FORESTER SH

Cena brutto:

Równocześnie oświadczam, ze zapoznałem/am się ze stanem technicznym
środka trwałego oraz warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. Nie wnoszę
roszczeń co do stanu technicznego i jakości przedmiotu sprzedaży.

…………………………………..
(podpis oferenta)
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