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Urzqd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kollqtaja 58, 45-064 Opole ogNaszaprzetargna
sprzedul niZej wyszczeg6lnionego skladnika maj4tku ruchomego, przeprowadzany w oparciu
o przepisy Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczeg6lowego
gospodarowanianiekt6rymiskladnikamimaj4tkuSkarbuParistwa -Dz.lJ.z2O17r.poz.729.
Przedmiotem przetargu sq elementy wqzla centralnego ogrzewania sprzedawane l4cznie:
pompa obiegowa CO Magna Grunfos,
wymiennik plytovrry,
elektrozaw6r regulacyjny,
sterownik pogodowy,
naczynie przeponowe,
armatura (filtry i termometry).
Miej sce przeprowa dzenia przetar gu
Urzqd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Koll4taja 5B.,45-064 Opole
Termin przeprowadzenia przetargt: 18.12.2017 r. godz. 10:00
Miejsce i termin, w kt6rym mozna obejrzec sprzedawane skladniki maj4tku:
Urzqd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kollqtaja 58, 45-064 Opole, po wczeSniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu oglgdzin - nr. tel.: 5I0 993 202.
Wadium
Warunkiem przyst4pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokoSci l\Yo
ceny wywolawczej tj. w wysokofici 847 ,50 zN
Forma wniesienia wadium - got6wka - wplacana w kasie Wydzialu Ekonomicznego
w siedzibie Urzgdu,
Termin wniesienia - nie p62niej ni? na 30 minut przed oznaczonym terminem
przeprowa dzenia przetar gt (pkt. 2).
Wadium zlohone przez oferent6w, kt6rych oferty nie zostaly wybrane lub odrzucone,
zwraca sig w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia
oferty.
Wadium zlohone przez nabywcg zalicza sig na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, kt6ry wygralprzetarg,
uchyli sig od zawarciaumowy sprzedu2y.
Cena wywoNawcza: 847 5,00 zN.
Wymagania, jakim powinna odpowiada6 oferta:
Ofertg mohnazlo|ycv,ryNqcznie w formie papierowej z podpisem osoby uprawnionej do
reprezentacj i podmiotu skladaj qcego ofertg.
Ofertg sklada sig w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzgdu Statystycznego w Opolu,
ul. ks. Hugona Koltqtaja 58,45-064 Opole, najp62niej w terminie okreSlonym w pk1.2 na
przeprowadzenie przetar gt.
Oferta mazawieral:
Imig, nazwisko i adres (firmg) i siedzibg oferenta,
oferowanq ceng i warunki jej zapNaty,
http ;//www.
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oSwiadczenie oferenta,2e zapoznaN sig ze stanem przedmiotu przetargu aIbo,2e ponosi
odpowiedzialnoSd za skutki wynikaj4ce zrezygnacji z oglgdzin.
potwierdzonqprzez'oferentaza zgodnoSd z oryginalem kopig dokumentu uprawniaj4cego
do reprezentacji oferenta.
Proponuje sig oferentomzhohenie oferty nazalqczonym druku formularza ofertowego.
8. Termin zwipzania ofert4: 7 dni od dokonania wyboru oferty.

Komisja przetargowa odrzuca ofertg, jeheli:
zostaNazNohonapo .vqlznaczonym terminie, niewlaSciwym miejscu lub przez oferenta,
kt6ry nie wni6sl wadium,
nie zawiera danych lub dokument6w, o kt6rych wymaganychprzez organizatora
przetargl lub s4 one niekompletne, nieczytelne lub budz4 inn4 w4tpliwoS6, za| zloaenie
wyja6nieri mogtroby prowadzi(, do uznania jej za now? ofertg
L0.Urzqd o6wiadcza, Ze skladnik majtku ruchomego bgdqcy przedmiotemprzetargu stanowi jego
vrryLqcznqwlasnoS6, jest wolny od wad prawnych orazpraw os6b trzecich, Ze nie toczy sig
hadne postgpowanie, kt6rego przedmiotem j est ten skladnik oraz 2e nie stanowi on r6wnie2
prz e dmio tu zab ezpie czenia.
It.Urzqdzastrzega,2eprzyshtguje mu prawo do zamknigciaprzetargubez wybrania
kt6rejkolwiek z ofert, bez podaniaprzyczyn.
12. Nabywcaobowrqzany jest podpisad umowg sprzeda?y w terminie 3 dni od zawiadomienia
o wyborze jego oferty.
L3. Nabywca zobowiqzany jestzaplacic cen4 nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy

9.

sprzeda?y.
14. Wydanie przedmiotu sprzedu2y nast4pi niezwNocznie po zaplaceniu przez nabywcg ceny

nabycia.
15. Zal4cznikami do niniejszego ogloszenia s4:

wz6r umowy sprzedaly,
wz6r formularza ofertowe go.
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UMOWA -SPRZEDAŻY nr OPL-WE.2215.1.2017
Zawarta w dniu .................................................. w ............................................................... pomiędzy:
Sprzedającym: URZĘDEM STATYSTYCZNYM w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole
reprezentowanym przez JANINĘ KUŹMICKĄ – Dyrektora Urzędu
NIP: 754-20-77-853 REGON: 000331665
a
Kupującym (Firma/imię nazwisko):.....................................................................................................................
REGON: ............................................ PESEL/NIP: ..........................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ...................................................................................................................
wydany przez .....................................................................................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
składnika rzeczowego majątku ruchomego: „Elementy węzła centralnego ogrzewania”.
§2
Sprzedający oświadcza, że składnik majtku ruchomego stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od
wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest
ten składnik oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły w wyniku przetargu cenę przedmiotu umowy na kwotę: .................................................................
Słownie: ...........................................................................................................................................................,
Kupujący ma obowiązek wnieść cenę na konto Urzędu nr 15 1010 1401 0014 3022 3100 0000,
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W poczet ceny zalicza się złożone wadium.
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność składnika majątku wymienionego w §1 niniejszej
umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy w dniu zapłaty ceny.
§5
Wydanie przedmiotu kopna-sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny
i przedstawieniu w Wydziale Administracyjnym Urzędu dowodu zapłaty.
§6
Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego składnika majątku będącego przedmiotem
sprzedaży w ramach niniejszej umowy i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym względzie w stosunku
do Urzędu.

§7
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy
oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Spory powstałe na gruncie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd w Opolu.
§10
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Sprzedający

Kupujący

Tytuł przetargu:
„Elementy węzła centralnego ogrzewania – sprzedawane łącznie”

OPL.WE.2215.1.2017

NAZWA OFERENTA:……………………………………………………………………………………….
adres do korespondencji:…………………………………………………………………………………..
NIP .......................................
REGON ................................
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości
Telefon kontaktowy: ………………….. Telefax. …………………
e-mail:………………………………….

OFERTA
Będąc uprawnionym do występowania w imieniu i na rzecz wymienionego wyżej Oferenta oświadczam,*
że Oferent:
1. Zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
i stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Opolu.
2. Uzyskał dostateczną wiedzę o stanie przedmiotu przetargu i nie zgłasza zastrzeżeń w tym zakresie albo
ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
3. Zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży, której wzór został zamieszczony w treści ogłoszenia
o przetargu.
4. Oferuje nabycie przedmiotu przetargu za cenę na warunkach określonych w treści ogłoszenia o przetargu.
CENA

PLN

SŁOWNIE: ………………………………………………………………………………………………………………………. PLN

data: ……………………. 2017 r.
Podpisy czytelne osób reprezentujących Wykonawcę
lub podpisy z pieczęcią imienną

Oświadczenie składa się po rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
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