
                                                                                                                  Załącznik nr 1                                                                                                 

                                                                                                                                       do zarządzenia Nr 25/2019 

                                                                                                                                              Burmistrza GiM Gryfów Śląski    

                                                                                                                                  z dnia 22 marca 2019 r.    

 

 

 

                                         Burmistrz Gminy i Miasta  Gryfów Śląski  

ogłasza przetarg ofertowy 

na 

„Sprzedaż łodzi desantowej”  

 

 

1.Przedmiot  przetargu  

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż używanej łodzi desantowej   

    

Cena  wywoławcza brutto – 2.500,00  zł. brutto (słownie zł.: dwa tysiące pięćset 00/100).  

Łódź  można oglądać przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim, ul. 

Floriańska 2, po telefonicznym  uzgodnieniu  z Prezesem OSP w Gryfowie Śląskim,                    

tel.  667 560 393.   

 

2.Warunki przetargu  

1)  Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 10 kwietnia  2019 roku do godz.   

     10,00  w  Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski , Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski,   

     pok.nr 9  (sekretariat), w zaklejonej nieoznaczonej kopercie, z napisem:  

 

„ Oferta na zakup łodzi desantowej ”  

 

„Nie otwierać  przed 10.04.2019 r. godz. 10:15” 

  

2) Sprzedający wprowadza  wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć       

ofertę. Dokumentację przetargową (ogłoszenie o przetargu, regulamin przetargu,       

formularz przetargowy, projekt umowy) można pobrać również w siedzibie        

sprzedającego w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1, pok.nr 1      

(parter)   

 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 10:15  w siedzibie       

Sprzedającego- w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pok. Nr 7 (sala posiedzeń)  

4)   Oferta powinna zawierać:  

 -   imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i  siedzibę Oferenta:  

 -   datę sporządzenia oferty;             

       -   oferowaną cenę  

 

 5)  Każdy Oferent może złożyć tylko jedną cenę.  

   

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

 

7)  Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.  

 

8)  Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:  



 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu  

b) nie  zawiera danych w p.pkt 4  

 

9)   O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi  niezwłocznie  Oferenta.   

 

10) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę komisja     

przetargowa przeprowadza przetarg w formie licytacji przy udziale  tych oferentów 

jako dalszy ciąg  przetargu pisemnego. W takim przypadku  oferentów informuje się o 

terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.  

Ustala się wysokość postąpienia w licytacji na  50,00  złotych.  

Po ustaniu postąpień komisja przetargowa uprzedzając obecnych, wywołuje 

trzykrotnie ostatnia najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, 

który zaoferował najwyższa cenę.         

 

11) Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę  będzie mogła   

odebrać łódź podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu całej zaoferowanej ceny.  

 

 12) Sprzedający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go  

     bez podania  przyczyn.  

 

 

     Gryfów Śląski, dnia 22 marca  2019 r.                

                               

                                                                                                                                  

 

                                                                                                  

 

                                                                                                         Burmistrz Gminy i Miasta                                    

                                                                                                     /-/ Olgierd Poniźnik                

  

 

 

 

 

 


