Olsztyn, dnia 5 września 2018 r.
Znak: OZK-P/5748/2018
Nr postępowania: 1/OZK/P/2018
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMYM
Olsztyński

Zakład

ul. Lubelska 43D
ładowarki

Komunalny

sp.

z

o.o.

,

siedzibą

10-410

Olsztyn,

ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż

nośnika

teleskopowego

JCB

536-60

(nr

ewid.

07/580/TST/2008)
1. Ładowarka znajduje się na terenie Spółki, w Olsztynie, ul. Lubelska 43D.
2. Specyfikacja techniczna jest zawarta w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
3. Nie podaje się ceny wywoławczej.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty kupna, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, do dnia 18 września 2018 r. do
godz. 10:00. oferty kupna musi zawierać w szczególności:
1) Nazwisko i imię oferenta oraz jego adres, a w przypadku podmiotów
podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców - nazwę i siedzibę firmy
oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, a także numer rachunku bankowego, na który będzie można
zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.
2) Oferowaną cenę zakupu netto.
3) Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc
złotych), na rachunek Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. 64 1540
1072 2107 5000 5026 0003 w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Olsztyn.
Wadium musi być wniesione nie później niż przed upływem terminu składania
ofert (data i godzina), przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Olsztyńskiego
Zakładu Komunalnego.
4) Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu
sprzedaży, przy czym sprzedający nie odpowiada za ukryte wady fizyczne.

5) Uwaga.

Oferta

niekompletna

podlega

odrzuceniu,

bez

wzywania

do

uzupełnienia oferty.
5. Oferty będą podlegać rejestracji przez Sprzedającego. Każda przyjęta oferta
zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn.
datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert,
będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
6. Sposób składania ofert kupna:
- drogą pocztową lub osobiście (w pok. nr 2 – sekretariat) pod adresem:
Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn (liczy
się data wpływu do siedziby sprzedającego) w zaklejonej, nieprzejrzystej
kopercie

z dopiskiem „Ładowarka -

1/OZK/P/2018” wraz z oznaczeniem

oferenta.”
- drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@ozk.olsztyn.pl w temacie wiadomości
należy wpisać „Ładowarka - 1/OZK/P/2018” – oferta musi być podpisana przez
osobą upoważnioną i zeskanowana.
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi składający ofertę.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub jej
nieprawidłowe oznakowanie. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo złożonej
oferty (złożonej w innym miejscu niż jest to wymagane) lub nieprawidłowo
opisanej

(oznaczonej)

koperty, to taka oferta będzie

pominięta

podczas

rejestracji i w toku dalszego procedowania, przy czym Sprzedający zwróci
składającemu ofertę bez rozpatrzenia.
8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez rozpatrzenia.
9. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
oferenta, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej oferenta albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Podpis winien być sporządzony w
sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
11. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta to
do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego

pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego
upoważnione.
12. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez
oferenta, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
13. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
14. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18 września 2018 r. o godz. 10:15
w siedzibie Spółki w pokoju nr 7.
15. Przebieg przetargu.
1) Przetarg prowadzi Komisja przetargowa.
2) Komisja

zastrzega

sobie

prawo

do

swobodnego

wyboru

oferty

oraz

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo przeprowadzenia
negocjacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty.
3) Wyniki przetargu podane zostaną po rozpoznaniu ofert.
4) Za najkorzystniejszą uważa się ofertę zawierającą najwyższą cenę nabycia.
5) Zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży będzie możliwe w siedzibie Spółki
po uprzednim zgłoszeniu (z podaniem imienia i nazwiska osób chętnych) drogą
e-mail na adres: zp@ozk.olsztyn.pl. Sprzedający ustali datę i godzinę oględzin.
6) Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta ulega
zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferenta, którego
oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi w wartości nominalnej.
7) Wszystkie pytania dotyczące przedmiotu sprzedaży proszę kierować drogą
pisemną lub na adres e-mail: zp@ozk.olsztyn.pl.
8) Wydanie i odbiór zakupionego środka trwałego nastąpi po zapłaceniu całej
ceny sprzedaży. Odbiór przedmiotu sprzedaży leży po stronie Kupującego.
9) Zawarcie umowy sprzedaży (załącznik nr 3) nastąpi w terminie 7 dni od dnia
wyboru oferty.
10) Do ceny sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT.
11) Kupujący zobowiązuje się wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC nie później
niż w dniu wydania mu przedmiotu sprzedaży.
PREZES ZARZĄDU
Rafał Targoński

