
Zata.cznik nr 1
do Zarza.dzenia Nr 0050. 593. 2014

z dnia 28 pazdziernika 2014 r.

OGLOSZENIE

Wojt Gminy Popielow

ogtasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaz
sktadnikow majqtku ruchomego

AUTOBUS SZKOLNY marki JELCZ L090 M/S

Dziataja.c na podstawie art.30 ust.1 oraz ust. 2 pkt.3 i art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594 z pozn. zm) oraz zarza.dzenia
nr 0050/213/2012 Wojta Gminy Popielow z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu
gospodarowania sktadnikami rzeczowymi maja.tku ruchomego, w ktory wyposazone sa.
jednostki organizacyjne Gminy Popielow, Wojt Gminy Popielow ogiasza pisemny przetarg
publiczny na sprzedaz sktadnikow majajku ruchomego:

1. Autobus szkolny marki JELCZ L090 M/S
nr rejestracyjny OPO 73AS, rok produkcji 2002 - szt. 1

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Urza.d Gminy w Popielowie
ul. Opolska 13
46-090 Popielow
Tel.: 77 / 427 58 22 / / 427 58 55
Fax: 77/4275838
www.popielow.pl. www.bip.popielow.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzedu Gminy Popielow mieszcza.cej sie
w Popielowie przy ulicy Opolskiej 13, w sali konferencyjnej

Czesc iawna przetargu w obecnosci oferentow:

Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 19.11.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzedu
Gminy w Popielowie w sali konferencyjnej.

Czesc niejawna przetargu:

Komisja przetargowa dokonuje analizy ofert i wybiera oferenta, ktory zaoferowat najwyzsza.
cene lub stwierdza, ze nie wybrano zadnej ze ztozonych ofert i sporza.dza protokot z
przetargu.



3. Miejsce i termin. w ktorym mozna obejrzec sprzedawane sktadniki rzeczowe
maiatku ruchomeqo:

Sprzedawany sktadnik rzeczowy maja_tku ruchomego mozna obejrzec od dnia ukazania sie
ogtoszenia do dnia 18.11.2014 r.

Autobus szkolny marki JELCZ L090 M/S,
nr rej. OPO 73AS,
rok produkcji 2002

w dni powszednie w godz. 10.00 - 12.00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.

4. Rodzai. typ i ilosc sprzedawanego sktadnika maiatku:

Przedmiotem sprzedazy jest:

Rodzaj sktadnika
Rzeczowego majqtku

ruchomego
Marka

Typ/Model

Rok produkcji

Numer
rejestracyjny

ilosc

Dodatkowe informacje:

Data pierwszej rejestracji
Pojemnosc silnika
Przebieg

Autobus szkolny

Jelcz

L090 M/S

2002

OPO 73AS

1 szt.

22.08.2002
4 580,00 cm3

659 780 km
(stan na 31. 08.2014)

5. Wysokosc wadium oraz forme, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem przysta^pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci 10% ceny
wywotawczej sprzedawanego sktadnika rzeczowego maja.tku ruchomego.

Wysokosc wadium na poszczegolne sktadniki rzeczowe maja.tku ruchomego zostata
okreslona w tabeli ponizej:

Rodzaj sktadnika
rzeczowego majqtku ruchomego

Autobus szkolny marki JELCZ L090 M/S,
nr rej. OPO 73AS,
rok produkcji 2002

Wysokosc wadium

3 040,00 zt



Wadium wnosi si§ wyta.cznie w pienia.dzu - przelewem na rachunek bankowy
Bank Spotdzielczy Dobrzeh Wielki Oddziat w Popielowie
Nr konta 90 8895 0006 1000 0005 1044 0006

z dopiskiem ,,Wadium - zakup autobusu szkolnego marki JELCZ L090 M/S"
Oferent obowia.zany jest wniesc wadium do Zamawiaj^cego najpozniej do wyznaczonego
terminu sktadania ofert, tj. do dnia 19.11.2014 r. do godziny 9:30.
Wadium ztozone przez nabywce zalicza sie na poczet ceny.
Wadium ztozone przez oferentow, ktorych oferty nie zostaty wybrane lub zostaty odrzucone,
zwraca sie w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, ktory wygrat przetarg, uchyli sie od
zawarcia umowy kupna/sprzedazy.

6. Cena wywolawcza wynosi:

Rodzaj sktadnika
rzeczowego majqtku ruchomego

Autobus szkolny marki JELCZ L090 M/S,
nr rej. OPO 73AS,
rok produkcji 2002

Cena wywofawcza

30 400,00 zt

Sprzedaz ww. sktadnikow rzeczowych majajku ruchomego podlega zwolnieniu z podatku
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (Dz.U.2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm.)

7. Wymagania dotvczace sktadanych ofert:

Oferta pisemna ztozona w toku przetargu powinna zawierac:

1. Imie, nazwisko i adres lub nazwe(firme) i siedzibe oferenta
2. Nazwe sktadnikow rzeczowych maja.tku ruchomego objetych oferta.;
3. Oferowana. cene i warunki jej zaptaty
4. Oswiadczenie oferenta ze zapoznat si§ ze stanem przedmiotu przetargu lub ze

ponosi odpowiedzialnosc za skutki wynikaja.ce z rezygnacji z ogledzin
5. W przypadku sktadania oferty przez osobe fizyczna. nie prowadz^c^ dziatalnosci

gospodarczej nalezy dotqczyc kopie dowodu osobistego.
6. W przypadku sktadania oferty przez osoby fizyczne prowadza.ce dziatalnosc

gospodarcza. lub firme nalezy dot^czy aktualny wypis z wtasciwego rejestru oraz NIP i
Regon.

Ofert? wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozyc w zaklejonej kopercie
zaadresowanej na Urza.d Gminy Popielow ul. Opolska 13, 46-090 Popielow z dopiskiem -
,,Przetarg na sprzedaz sktadnikow mienia ruchomego - zakup autobusu szkolnego
marki JELCZ L090 M/S".
Oferta ztozona po terminie nie jest wigza.ca.



8. Termin, mieisce i tryb ztozenia oferty oraz okres, w ktorym oferta jest wiazaca:

1) Ofert? nalezy ztozyc do dnia 19.11.2014 r. do godz. 9:30 w Urzedzie Gminy
w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow

2) W przypadku wystania oferty za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje
data i godzina wptywu przesytki z oferta. do siedziby Urzedu Gminy w Popielowie
a nie data stempla pocztowego ( nadania).

3) Oferta jest wia.za.ca przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

9. Zastrzezenie, ze organizatorowi przystuquje prawo zamkniecia przetarqu bez
wybrania ktorejkolwiek z ofert. bez podania przyczyn.

Organizatorowi przetargu przystuguje prawo zamkniecia przetargu bez wybrania
ktorejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Informacje o przestankach odrzucenia oferty:

1) Komisja przetargowa odrzuca ofertejezeli:
- zostata ztozona po wyznaczonym terminie, w niewtasciwym miejscu lub przez

oferenta , ktory nie wniost wadium,
- nie zawiera danych i dokumentow o ktorych mowa w punkcie 7 niniejszego

ogtoszenia, lub sa. one niekompletne, nieczytelne lub budza. inna. wa.tpliwosc, zas
ztozenie wyjasnieh mogtoby prowadzic do uznania jej za nowa. oferte

2) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwtocznie oferenta.
3) Ztozenie jednej waznej oferty wystarczy do przeprowadzania i rozstrzygniecia

przetargu.
4) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium wyboru jest cena.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, ktory zaoferowal najwyzsza. cene.
5) W razie ustalenia, ze kilku oferentow zaoferowato t§ sama. cen§, komisja przetargowa

postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji mi^dzy tymi oferentami.
6) W przypadku aukcji komisja przetargowa zawiadamia oferentow, ktorzy ztozyli

rownorzedne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

11. Termin zawarcia umowy sprzedazy:

Podpisanie umowy nastajDi w siedzibie Urzedu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090
Popielow w terminie do 31.12.2014r. Umowa zostanie zawarta z Gmina. Popielow, ul.
Opolska 13, 46-090 Popielow, NIP: 991-03-12-563.

12. Pozostate informacje:

Nabywca jest zobowia.zany zaptacic cen^ nabycia w terminie wyznaczonym w umowie
sprzedazy.
Wydanie przedmiotu nast^puje niezwtocznie po zaptaceniu przez nabywc§ ceny nabycia
Szczegotowe informacje o przetargu mozna uzyskac w Urz^dzie Gminy w Popielowie ul.
Opolska 13, 46-090 Popielow / lub telefonicznie:

1 . Nona Lenart tel. 77 427 58 28
2. Dariusz Cieckiewicz tel. 77 427 58 55

Sprzedane rzeczowe sktadniki maja.tku ruchomego nie podlegaja. gwarancji.
Nie ma mozliwosci reklamacji oraz zwrotu zakupionych sktadnikow maja.tku ruchomego..

nskfi


