OGŁOSZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
1) Nazwa i siedziba sprzedającego:
Powiat Wrzesiński - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
ul. Kaliska 2a
62-300 Września
NIP 789-172-68-01
tel. +48 (61) 4360 515,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
2) Przedmiot sprzedaży:
2.1) Samochód osobowy Fiat Punto – 2005 r., cena wywoławcza 2.500 zł;
Samochód 5-cio osobowy
Nr VIN: ZFA18800000818527
Rodzaj paliwa: benzyna
Pojemność silnika: 1242 cm3
Moc silnika: 44 kW
Rok produkcji: 2005
Nr rejestracyjny: PWR 52RR
Przebieg: 230 951 km
Kolor: czerwony
W latach 2006 -2010 r. nauka jazdy „L”
2.2) Żuk – 1994 r., cena wywoławcza 1.500 zł
Samochód ciężarowy Żuk A 075D
Nr VIN: SUL00721JR0571839
Rodzaj paliwa: benzyna
Pojemność silnika: 2400 cm3
Rok produkcji: 1994
Nr rejestracyjny: PWH 6139
Przebieg: 02908,4 mtg
Kolor: zielony
Brak przeglądu
2.3) Przyczepa rolnicza wywrotka – 1977 r., cena wywoławcza – 1.500 zł
Przyczepa rolnicza D-47 B

Nr VIN: 14305
Rok produkcji: 1977
Nr rejestracyjny: PNF 193R
Brak przeglądu
2.4) Ciągnik C-330 – 1982 r., cena wywoławcza – 15.000 zł
Ciągnik URSUS C-330
Nr VIN: 321179
Rodzaj paliwa: diesel
Pojemność silnika: 1960,00 cm3
Rok produkcji: 1982
Nr rejestracyjny: PWR T653
Przebieg: 500 mtg
Brak przeglądu
Sprawny
Nowe akumulatory do naładowania

2.5) Ciągnik C-360 – 1986 r., cena wywoławcza – 4.500 zł
Ciągnik URSUS C-360
Nr VIN: 570599
Rodzaj paliwa: diesel
Pojemność silnika: 3120,00 cm3
Rok produkcji: 1986
Nr rejestracyjny: POM 8191
Przebieg: 24880 mtg
Brak przeglądu
Uszkodzony silnik do naprawy, akumulatory do wymiany
3) Tryb przetargu: Pisemny przetarg ofertowy
4) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe:
Przedmiot wystawiony na sprzedaż będzie dostępny dla oferentów celem dokonania oględzin
w godz. 09.00 -12.00 tel. 603 993 507 – Kinga Wojciechowska
- Fiat Punto - ul. Kaliska 2a, 62-300 Września
- pozostałe pojazdy - Bierzglinek, ul. Lipowa 2, 62-300 Września

5) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
5.1. Złożenie oferty, w zamkniętym opakowaniu (koperta) załączenie załącznika nr 1
do niniejszego ogłoszenia,
w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r.
w formie papierowej na adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska
2a, 62-300 Września oraz opisane:
„Oferta – zakup …………………………………. . Nie otwierać do 5 czerwca 2020 r.”
5.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia procedury sprzedaży.
6) Zawarcie umowy sprzedaży (załącznik nr 2);
6.1. Wybrana zostanie oferta, która zawiera najwyższą cenę. Oferowana cena nie może być niższa
niż wywoławcza cena sprzedaży.
6.2. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, wówczas oferenci składają oferty
dodatkowe.
6.3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.
6.4.Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie podpisaniu umowy oraz po
wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia na wskazane konto Sprzedającego.
6.5. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny nabycia.
7) Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej:
http://www.zstio-wrzesnia.pl

Załącznik nr 1

Oferta na zakup
…………………………..……………………………
/nazwa pojazdu/

Miejscowość i data:
................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko (nazwa firmy), miejsce zamieszkania (siedziba), telefon:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Numer PESEL .........................................
Numer NIP ............................................
Numer REGON .......................................
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym
przedmiotu sprzedaży składam ofertę zakupu …………………………………………………...
na kwotę brutto .......…................zł
(słownie: ...............................…………………………...............................................zł)

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego
w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż środka trwałego. Zapoznałem się ze stanem technicznym
przedmiotu postępowania oraz treścią wzoru umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Sprzedającego.

......................................................
(data i czytelny podpis Kupującego)

Załącznik nr 2

UMOWA KUPNA –SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO
…………………………………………………
zawarta w dniu .......................................2020 roku pomiędzy
Powiatem Wrzesińskim ul. Chopina 10,
62-300 Września NIP 789-172-68-01 reprezentowanym
przez Damiana Hoffmanna - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we
Wrześni ul. Kaliska 2a, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zarządu Powiatu
Wrzesińskiego Nr 714/2017 z dnia 22.08.2017 r., przy kontrasygnacie Głównego księgowego –
Marioli Ciesielczyk, zwanym dalej „Sprzedającym”
a
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................……..
Zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż ……………………………………………………………...
§2
Sprzedający oświadcza, że …………………. będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto: ....................................................
(słownie: ..........................................................................................................................................)
§4
Sprzedający wystawi w dniu zawarcia umowy Kupującemu fakturę Vat za pojazd stanowiący
przedmiot niniejszej umowy. Kupujący zobowiązany jest do jej zapłaty przelewem na konto
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
..............................................................................................................................................
§5
Sprzedający po otrzymaniu zapłaty, po uprzednim pokwitowaniu odbioru, wydaje przedmiot
sprzedaży Kupującemu.
§6

Sprzedający oświadcza, że samochód nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza
znajomość stanu technicznego przedmiotu sprzedaży.
§7
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy ponosi Kupujący.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
Niniejsza umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz.
dla Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego.

..........……………........
SPRZEDAJĄCY

………………...…….…
KUPUJĄCY

