
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH 

NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki  

w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5 

16-061 Juchnowiec Kościelny 

Fax: 85/7195700, tel. 85/7196678 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisje przetargową w siedzibie organizatora przetargu 

w dniu 15.03.2013 r. o godz. 10.00 w gabinecie wicedyrektora. 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzed sprzedawane składniki majątku 

ruchomego: 

Składniki będące przedmiotem przetargu można obejrzed w budynku  Zespołu Szkół 

im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5, w dni robocze 

od 01.03.2013 r. do 14.03.2013 r. w godz. 8.00 – 15.00, po uprzednim telefonicznym 

umówieniu się. 

Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskad pod tel. 85/7196678, 

w godz. 8.00 – 15.00, osoba do kontaktu – Agnieszka Opryszczko. 

 

4. Rodzaj, typ, ilośd składników majątku objętych postępowaniem oraz ceny 

wywoławcze: 

 

L.p. Nazwa składnika 
majątkowego 

Nr 
inwent. 

Rok 
produkcji / 
wytworze- 

nia 

Cena 
wywoław- 

cza 
(brutto) 

Ilośd Wartośd Opis 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  OBIERACZKA  

DO ZIEMNIAKÓW 
OZP 

 2002 500,00 ZŁ 
/1 SZT. 

1 500,00 ZŁ 
 

Wymiary: 
(szer., dł., wys.) 
60 cm x 110 cm x 100 
cm; zasilanie 380 V  

2.  PATELNIA 
ELEKTRYCZNA 
PE – 40 A 

 2004 2000,00 ZŁ 
/1 SZT. 

1 2000,00 ZŁ 
 

Wymiary: 
(szer., dł., wys.) 
900 mm x 1000 mm 
x 100 mm; waga – 
160 kg; temp. pow. 
roboczej misy - 
275°C; moc 
całkowita 9 kW; 
zasilanie 380 V 

3.  SZAFA 
CHŁODNICZA 
Gronland 

 1995 100,00 ZŁ 
/1 SZT. 

1 100,00 ZŁ 
 

Wymiary: 
(szer., dł., wys.) 
80 cm x 188 cm x 67 
cm; zasilanie 220 V 



4.  SZAFA 
CHŁODNICZA  
Sch – Z 825 

 2008 1000,00 ZŁ 
/1 SZT. 
(oferty 
należy 
złożyć 

odrębnie 
na każdy 
składnik) 

2 2000,00 ZŁ Wymiary: 
(szer., wys., gł.) 
82 cm x 196 cm  
x 75 cm; waga –99kg; 
pojemn. użytkowa - 
643 l; zasilanie 220 V 

5.  WAGA UCHYLNA 
Z ODWAŻNIKAMI 
2 x 2 kg,  
2 x 1 kg,  
1 x 50 dag 

  100,00 ZŁ 
/1 SZT. 

1 100,00 ZŁ 
 

używana 

6.  ZMYWARKA TYP 
ZK – 05.3 Z 
PODSTAWĄ  
ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 

 1998 1000,00 ZŁ 
/1 SZT. 

1 1000,00 ZŁ 
 

Wymiary: 
(szer., gł., wys.) 
60 cm x 60 cm  
x 84 cm na stojaku 
134 cm; waga –70kg; 
wydajnośd – 540 
talerzy/h; wymiary 
kosza 500 mm x 500 
mm; pojemnośd – 
15-20 talerzy; pobór 
mocy - 4,75 kW; 
zasilanie 380 V 

7.  ZESTAW 
KOCIOŁKÓW 
PRZECHYLNYCH O 
PODGRZEWANIU 
PAROWYM (ZP-5) 
W ZESTAWIE  
3 SZT. O POJEM-
NOŚCI 30 L ZE 
STALI NIERDZE-
WNEJ 

 2008 8100 ZŁ 
/1 SZT. 

1 8100 ZŁ 
 

Wymiary: 
(szer., wys., gł.) 
1600 mm x 1350 mm 
x 570 mm; waga –  
98 kg; ciśnienie 
robocze pary wodnej  
- 0,03 – 0,04 MPa; 
czas rozgrzewania – 
13 min. 

 

5. Wadium nie jest wymagane. 

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadad oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pod rygorem nieważności powinna byd sporządzona w formie pisemnej 

na formularzu ofertowym i musi zawierad: 

1) formularz ofertowy; imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub 

nazwę (firmy) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz nr REGON, 

2) oferowaną cenę za wybrany składnik objęty przedmiotem przetargu i warunki jej 

zapłaty, 

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że 

ponosi odpowiedzialnośd za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

4) parafowany wzór umowy. 

 

Wzór formularza ofertowego, oświadczenia oraz umowy w załączeniu. 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 



Ofertę należy złożyd w zaklejonej kopercie. Koperta musi byd zaadresowana 

wg poniższego wzoru: 

 

 
Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki 

w Juchnowcu Górnym 
ul. Szkolna 5 

16-061 Juchnowiec Kościelny 
„Oferta przetargowa na zakup zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego, 

nie otwierad przed dniem 15.03.2013 r., godz. 10.00 .” 
 

 

Oferty pisemne należy składad w dni robocze w godz. 8.00. – 15.00, nie później jednak niż 

do dnia 14.03.2013 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny. 

Termin związania ofertą organizator określa na 14 dni. 

W przypadku kiedy Oferent jest zainteresowany zakupem więcej niż jednego składnika – 

ofertę należy złożyd w zamkniętych kopertach oddzielnie na każdy składnik. 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

9. Inne informacje. 

1) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami 

majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 

poz. 761). 

2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki 

niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia składnika, na który złożył ofertę, 

że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem 

technicznym zakupionego składnika. 

3) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę 

na wybrany składnik objęty przedmiotem przetargu. Oferowana cena sprzedaży 

nie może byd niższa od ceny wywoławczej. 

4) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może byd przedmiotem 

negocjacji pomiędzy stronami. 

5) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego 

ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwośd, zaś 

złożenie wyjaśnieo mogłoby prowadzid do uznania jej za nową ofertę. 

6) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta. 

7) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na 

dany składnik, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższa cenę, 



zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena 

zaproponowana w ofertach. 

8) O terminie ewentualnej aukcji, o której mowa w ppkt 7) Oferenci zostaną 

powiadomieni pisemnie, a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert, 

o którym mowa w pkt 2., ustnie. 

9) Umowę uznaje się za zawarta z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty 

w przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niniejszej ceny w przypadku aukcji. 

10. Terminy zawarcia umowy sprzedaży. 

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową 

najkorzystniejszej oferty. 

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacid cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty 

zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora 

przetargu, nie dłuższym niż 7 dni. 

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu 

ceny nabycia. 

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności składnika do chwili uiszczenia przez 

kupującego całkowitej ceny nabycia. 

5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży i jego transportem 

ponosi w całości kupujący. 

 


