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Opole, dn. 11.05.2018 r.

OGI,OSZENIE O DRUGIM PRZETARGU

L.

2.

U rzqd Statystyczny w Opolu, ul. ks. H ugona Kolfqtaja 58, 45-064 Opole oglasza drugi przeta rg na sprzed ai ni2ej
wyszczeg6lnionego sktadnika majqtku ruchomego. Przetarg jest przeprowadzany w oparciu o przepisy
Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 4 kwietnia 2Ot7 r. w sprawie szczeg6fowego gospodarowania
niekt6rymi skladnikami majqtku Skarbu Pafstwa - Dz. U. 220t7 r. po2.729.
Przedmiotem przetargu sE elementy wgzla centralnego ogrzewania sprzedawane 14cznie:

pompa obiegowa CO Magna Grunfos,
wymiennik pfytowy,
elektrozaw6r regulacyjny,
sterownik pogodowy,
naczynie przeponowe,
armatura (filtry i termometry).
Miejsce przeprowadzenia przetargu:
Urzqd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Koffqtaja 58, 45-064 Opole
Termin przeprowadzenia przetargu: 28.05.2018 r. godz. L0:00

3.

Miejsce itermin, w kt6rym mo2na obejrzei sprzedawane skladniki majqtku:
Urzqd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kollqtaja 58,45-064 Opole, po wcze6niejszym telefonicznym
uzgodnieniu terminu oglqdzin

-

nr. tel.: 510 993 202.

4, Wadium
Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysoko6ci 10% ceny
wywofawczej tj. w wysokoSci 424,00 zt
Forma wniesienia wadium - got6wka - wpfacana w kasie Wydzialu Ekonomicznego w siedzibie
Urzqdu,

5.

Termin wniesienia - nie p6f niej ni2 na 30 minut przed oznaczonym terminem przeprowadzenia
przetargu (okre5lony w pkt.2).
Wadium zto2one przez oferent6w, kt6rych oferty nie zostafy wybrane lub odrzucone, zwraca siq w
terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium zfo2one przez nabywcq zalicza siq na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, kt6ry wygral przetarg, uchyli siq od
zawarcia umowy sprzeda2y.
Cena wywolawcza: 424O,OOzl.

UrzEd Statystyczny w Opolu
ul. ks. Hugona KollEtaja 58, 45 064 Opole
tel.77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov,pl

opole.stat,gov.pl

6.

7.

Wymagania, jakim powinna odpowiadai oferta:
Ofertq mo2na zlo|yi wyfqcznie w formie papierowej z podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji
pod miotu skladajqcego ofertq.

Ofertq sklada siq w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzqdu Statystycznego w Opolu,
ul. ks. Hugona KollEtaja 5B,45-064 Opole, najp62niej w terminie okre6lonym w pkt. 2 na przeprowadzenie
przetargu.

Oferta ma zawierai:

Imig, nazwisko i adres (firmE) i siedzibg oferenta,
oferowan4 ceng i warunki jej zaplaty,
oSwiadczenie oferenta,2e zapoznal sig ze stanem przedmiotu przetargu albo,2e ponosi
odpowiedzialnoSi za skutki wynikaj4ce zrezygnacji z oglgdzin.
potwierdzonqprzez oferenta zazgodnoll z oryginahem kopig dokumentu uprawniaj4cego do
r epr ezentacji o ferenta.
Proponuje siq oferentom zlo2enie oferty na zalqczonym druku formularza ofertowego.

8. Termin zwiqzania ofertq: 7 dni od dokonania wyboru oferty.
9. Komisja przetargowa odrzuca ofertq, je2eli:
zostala zlo2ona po wyznaczonym terminie, niewla5ciwym miejscu lub przez oferenta, kt6ry nie wni6sl

wadium,
nie zawiera danych lub dokument6w, o kt6rych wymaganych przez organizatora przetargu lub sq one
niekompletne, nieczytelne lub budzq innq wqtpliwo6C zai zfo2enie wyja6nied mogfoby prowadzid do
uznania jej za nowq ofertq
10. Urzqd o6wiadcza, 2e skfadnik majtku ruchomego bqdqcy przedmiotem przetargu stanowijego wyiqcznq
wfasnoSi, jest wolny od wad prawnych oraz praw os6b trzecich, 2e nie toczy siq 2adne postqpowanie,
kt6rego przedmiotem jest ten skladnik orazie nie stanowi on r6wnie2 przedmiotu zabezpieczenia.
11. Urzqd zastrzega, 2e przysluguje mu prawo do zamkniqcia przetargu bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert, bez
podania przyczyn.
12. Nabywca obowiqzany jest podpisai umowq sprzeda2y w terminie 3 dniod zawiadomienia
o wyborze jego oferty.
L3. Nabywca zobowiqzany jest zapfacii cenq nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzeda2y.
14. Wydanie przedmiotu sprzeda2y nastqpi niezwfocznie po zaplaceniu przez nabywcq ceny nabycia.
L5. Zalqcznika m i d o n i n iejszego oglosze nia sq:

wz6r umowy sprzeda2y,
wz6r form ularza ofertowego.

OR

micka
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