STRZ
BURMI
Drawska Pomorskiego
ul.Gen.W.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

113
tel, (-0.-',r)3348fi; fax. 94-3633

OGŁOSZENIE O SKŁADANIU OFERT PISEMNYCH
Burmistrz Drawska Pomorskiego (adres: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 41, 78-500 Drawsko Pomorskie) ogłasza trzeci przetarg
pisemny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych lub zużytych składników
majątkowych:
Lp.

Nazwa składnika majątkowego

1
1.

2
Klimatyzator 1NWENTOR

2-

Klimatyzator NORDIC

3.

Rok
ławcza
produkcji Cena wywo

3

Uwagi

4
350,00

5
-

250,00

-

Piec gazowy 5 palnikowy

50,00

-

4.

Piec do pieczenia potraw typu KEBAB

50,00

-

5-

Zlew dwukomorowy

50,00

-

6.

Kuchenka mikrofalowa

25,00

-

7.

Kuchenka mikrofalowa

25,00

-

8.

Kuchenka mikrofalowa

25,00

-

9.

Kuchenka mikrofalowa

25,00

-

10-

Piec do pieczenia zapiekanek

25,00

-

100,00

-

250,00

-

250,00

-

11. Mieszałka do ciasta
12. Rożen do pieczenia drobiu
13. Przyczepka samochodowa

1993

Szczegółowy opis ww. składników majątkowych znajduje się w załączniku
do ogłoszenia.
1. Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r.
2. Informację dotyczące wymienionych składników majątkowych można uzyskać w dni
robocze w godzinach 8.00 — 13.00 pod numerem telefonu 94 34 46 825 a także drogą
elektroniczną: or2anizaevinv*drawsko.p1
3. Przedmioty znajdują się na terenie w Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku
Pomorskim ul. Sobieskiego nr 8 i można je obejrzeć w dniach 4 — 12 czerwca 2020 r.
od godz. 8.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr 94 34 46 825
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego po zaokrągleniu w górę
do pełnych złotych.
5. Z wpłaty wadium zwolnione są składniki majątku o wartości do 300 zł.
6. Wadium wnosi się wyłącznie bezgotówkowo na konto nr 12 1020 2847 0000 1702 0009
6602 w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 (datą uiszczenia wpłaty jest
data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty).

7. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie
do 7 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.
8. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
9. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg,
uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
10. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem
poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w tabeli, mogą
składać pisemne oferty zawierające:
1) dane oferenta: w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres
zamieszkania) natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek (nazwę,
adres i siedzibę),
2) wykaz składników majątku ruchomego objętego ofertą,
3) ceny oferowane za poszczególne składniki majątku ruchomego,
4) warunki zapłaty za zakupiony składnik majątkowy,
5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub
że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.
11. Cena oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.
12. Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż składników
majgtkowych-18.06.2020 r." należy wysłać na adres: Urząd Miejski
w Drawsku Pomorskim ul. Gen. WI. Sikorskiego nr 41, 78-500 Drawsko
Pomorskie, najpóźniej do dnia 18 czerwca godz.13.00.
Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.
13. Komisja odrzuca oferty, które zostały złożone po terminie lub w niewłaściwym
miejscu bądź, gdy nie zawierają wymaganych danych i dokumentów.
14. Komisja wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
15. Po zatwierdzeniu protokołu sporządzany jest dokument sprzedaży, który nabywca
zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia wskazanego
w dokumencie.
16. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę
ceny nabycia.
17. Burmistrz Drawska Pomorskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez
podania przyczyny.

BUR
Krz

tof Crertvittski

Poz. 2 KLIMATYZATOR NORDIC

Poz. 1 KLIMATYZATOR INWENTOR

Poz. 4 PIEC DO PIECZENIA POTRAW TYPU KEBAB
Poz. 3 PIEC GAZOWY 5 PALNIKOWY

Poz. 5 ZLEW DWUKOMOROWY

Poz. 6 KUCHENKA MIKROFALOWA

Poz. 7 KUCHENKA MIKROFALOWA

Poz. 8 KUCHENKA MIKROFALOWA

Poz. 9 KUCHENKA MIKROFALOWA

Poz. 10 PIEC DO PIECZENIA ZAPIEKANEK

Poz. 11 MIESZAŁKA DO CIASTA
Poz. 12 ROŻEN DO PIECZENIA DROBIU

Poz. 13 PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA

Poz. 13 PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA

