Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
tel.fax. /77/ 485 22 42, /77/ 485 22 45

www: http://www.gtbs.eu
email: gtbs_gl@poczta.onet.pl

KRS: 0000012692 Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 748-13-83-997, REGON: 531276691, Kapitał Zakładowy: 5 045 500,00 zł

Ogłoszenie o przetargu
Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Spółka z o.o.
ul. Pocztowa 8, 48 – 100 Głubczyce
ogłasza II przetarg nieograniczony pisemny
na sprzedaż majątku ruchomego:
ciągnika rolniczego z wyposażeniem dodatkowym
doczołowym pługiem do odśnieżania o szerokości 2,0m o sterowaniu hydraulicznym
Nazwa i siedziba sprzedającego: Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowej 8 w
Głubczycach. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w świetlicy
siedziby sprzedającego w dniu 29.12.2015r. o godz. 10:00.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Ciągnik rolniczy z doczołowym pługiem oraz wycenę i opis techniczny pojazdu będącego
przedmiotem przetargu można obejrzeć w godz. 8:00 – 11:00 w dniu 28 grudnia 2015r. Telefon
do kontaktów: 77 485 2276, wew. 24 lub kom. 607558814.
Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz cena wywoławcza.
Ciągnik rolniczy z wyposażeniem dodatkowym - doczołowym pługiem do odśnieżania o
szerokości 2,0 m o sterowaniu hydraulicznym
Marka, typ, model: URSUS
Oznaczenie: MF-255
Nr fabryczny: 60581
Masa całkowita: (F2/F3): 7500 kg
Masa własna: 2921kg
Nr. rej.: OGL X065
Rok prod.: 1991
Poj. Silnika: 2502 cm3
Przebieg: 4494 Mth
Cena wywoławcza: 31 500,00 zł brutto
Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 28.12.2015r. w
wysokości 3 150,00zł przelewem na konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786 z
adnotacją: „ciągnik rolniczy”
Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na
podane konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu pisemnym:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim
na załączonym druku ofertowym (załącznik) i musi zawierać:
imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę Firmy i adres siedziby oferenta,
telefon, oferowaną cenę i warunki zapłaty, oświadczenia oferenta, że zapoznał się ze stanem
przedmiotu przetargu, dowód wniesienia wadium.
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Głubczyckiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce do dnia
29.12.2015r. do godz. 9:30. Koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8,
48-100 Głubczyce „Oferta przetargowa - ciągnik rolniczy z doczołowym pługiem” Oferta jest
wiążąca przez okres 14 dni.

Inne informacje dotyczące przetargu:
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
Komisja odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę,
która nie wniosła wadium;
2. Nie zawiera danych określonych w ogłoszeniu, lub dane te są niekompletne, nieczytelne
lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę;
3. Uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o wygranym przetargu.
Komisja przetargowa, niezwłocznie przed otwarciem ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium
w należytej wysokości.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez Nabywcę
zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik
przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Komisja przetargowa wybierze
oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu. W przypadku złożenia dwóch
lub więcej równorzędnych tj. zawierających taką samą cenę ofert, prowadzący przetarg
poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje w formie licytacji.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Dokumentem
potwierdzającym sprzedaż
będzie
faktura VAT
i Umowa kupna sprzedaży
wystawiona nabywcy przez sprzedającego.

TREŚĆ OFERTY
Nazwa (Firma) Oferenta:…………………………………………………………………….
Adres (siedziba Firmy) oferenta: …………………………………………………………….
NIP…………………… Regon …………………………………………………
Telefon………………………..Fax…………………………e-mail:…………………………
przystępując do przetargu na ciągnik rolniczy
Marka, typ, model

………………………………………

Nr. rej.

………………………………………

Rok prod.

………………………………………

z wyposażeniem dodatkowym - doczołowym pługiem do odśnieżania o szerokości 2,0m o
sterowaniu hydraulicznym
Oferuję cenę :………………………………………. PLN BRUTTO
Słownie:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
1. Zobowiązuję się do zapłacenia ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
poinformowania mnie o wyborze mojej oferty.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w
ogłoszeniu tj. przez okres 14 dni.
Na niniejszą ofertę składa się ........ kolejno ponumerowanych stron.

................................................., dnia ........................
................................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta)

