Dobczyce, dnia 27 maja 2019r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ PIECA CUKIERNICZEGO
Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach , ul. Szkolna 20a ogłasza
przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu gastronomicznego, zgodnie z § 8 ust.1 i § 9
ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach budżetowych
(Dz. U. z 2017r., poz. 729)
Lp.

1

Nazwa urządzenia (opis)

Piec elektryczny
cukierniczy model: EBO
3 – 128 z podstawą (bez
okapu i garownika),
Producent: Wiesheu, Nr
fabryczny: 217515 - 515

Rok zakupu
Nr książki
inwentarzowej

Cena wywoławcza

Wadium

2006,
Dz. VI k. 60,
poz. 2

9 000,00 zł.

900,00 zł.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na adres i konto: Zespół Szkół
im. ks. Józefa Tischnera, 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a, Nr konta: 19 1600 1462 0008
4782 4812 4152 , w terminie do dnia 12 czerwca 2019r.
2. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia
umowy, w pozostałych przypadkach wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po
rozstrzygnięciu przetargu.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019r. o godzinie 11.30 w budynku Zespołu
Szkół, 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a (parter – gabinet dyrektora). Oferent pozostaje
związany ofertą prze okres 30 dni, licząc od daty otwarcia przetargu.
4. Każda złożona oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
-oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
-oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie z opisem:
„Przetarg na sprzedaż pieca cukierniczego”, w terminie do dnia 14 czerwca 2019r. do
godz. 11.00, w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobczycach, ul. Szkolna 20a.
5. Opisany wyżej piec cukierniczy można obejrzeć codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
6. Nabywca pieca cukierniczego jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
7. Wydanie przedmiotu nabycia następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny
nabycia.
8. Zakupione urządzenie należy odebrać na własny koszt i własnym staraniem.
9. Zespół Szkół
w Dobczycach zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury
przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega
zwrotowi.

Podpis kierownika jednostki
Zamieszczono na stronie internetowej: …………………………………………………..

