
 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2020 
Wójta Gminy Suchożebry 
z dnia 9 października 2020 r. 

 

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż Agregatu 

prądotwórczego PAD 36-3/400 

 

1. Przedmiot sprzedaży: 

Agregat prądotwórczy PAD 36-3/400 

Moc – 36 kW 

Napięcie znamionowe - 400/230 V 

Silnik – SW 400 

2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży: 

Agregat przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć pod adresem: Wola Suchożebrska, 

ul. Dworska 15a, po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 502 259 224 od poniedziałku 

do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. 

3. Cena wywoławcza: 6 200, 00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście zł)  

4. Pisemna oferta powinna zawierać: 

a) dane oferenta – imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, numer 

telefonu, 

b) oferowaną cenę i sposób zapłaty, 

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu 

przetargu. 

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Oferty należy składać osobiście  

w siedzibie sprzedającego - Urząd Gminy Suchożebry ul. Aleksandry Ogińskiej 11,  

08-125 Suchożebry, pn-pt od 8: 00 do 14.30 w Sekretariacie - pokój nr 16 do dnia 

29 października 2020 r., do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do Urzędu) 

w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: "OFERTA NA ZAKUP Agregatu prądotwórczego 

Pad 36-3/400" Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2020 r., o godz. 10.30 

w siedzibie sprzedającego, pokój nr 18. 

6. Szczegółowy regulamin przetargu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu 

Gminy w Suchożebrach oraz na stronie internetowej www.suchozebry.pl 

 

Wójt Gminy Suchożebry 

/-/ Krzysztof Bujalski 

http://www.suchozebry.pl/


 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2020 

Wójta Gminy Suchożebry 

z dnia 9 października 2020 r. 

 

REGULAMIN PRZETARGU 

NA SPRZEDAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

 

§ l. Przedmiotem sprzedaży jest Agregat prądotwórczy PAD 36 – 3/400 określony w § 1 Zarządzenia 

Nr 59/2020 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 9 października 2020 r. 

§ 2. 1. Sprzedaż Agregatu nastąpi w formie nieograniczonego przetargu ofertowego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej  w Sekretariacie Urzędu 

Gminy Suchożebry, pokój nr 16 w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

3. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po terminie oraz w przypadku, gdy dokumenty 

ofertowe są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłyby 

prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

4. Jedynym kryterium przetargu jest cena. 

5. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą, od ceny wywoławczej. 

6. Kwota wadium: nie obowiązuje. 

§ 3. 1. Pisemna oferta powinna zawierać: 

a) dane oferenta – imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, numer telefonu, 

b) oferowaną cenę i sposób zapłaty, 

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu. 

§ 4. 1. Przetarg przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Suchożebry. 

2. Do obowiązków komisji należy: 

a) zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie BIP Urzędu Gminy w Suchożebrach, na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Suchożebrach oraz w lokalnej prasie; 

b) przeprowadzenie przetargu; 

c) sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu i przedłożenie go do 

zatwierdzenia Wójtowi Gminy Suchożebry; 

d) pisemne poinformowanie oferentów o wyniku postępowania; 

e) zamieszczenie ogłoszenia o wyniku przetargu na stronie BIP Urzędu Gminy w Suchożebrach oraz na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Suchożebrach. 

3. Komisja pełni obowiązki do czasu wystawienia faktury VAT. 

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich 

małżonkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo. 

§ 5. 1. Przetarg odbędzie się poprzez komisyjne otwarcie nadesłanych ofert. 

2. Zwycięzcą przetargu zostanie osoba oferująca najwyższą kwotę. 

3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo 

przeprowadzona ustna licytacja przy udziale tych oferentów, jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. 



4. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie poinformowana o terminie odbioru urządzenia. 

5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

ogłoszenia wyniku przetargu oraz otrzymania faktury VAT. 

6. Jeżeli w podanym terminie nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie osiągnie kwoty minimalnej, 

przetarg zostaje unieważniony. 

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zapłaceniu kwoty nabycia. 

§ 6. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

                                                                                                   
 


