Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/6/2020
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 22.01.2020 r.

ZP.271/1/2020/RK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg publiczny- ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego
stanowiącego własność Gminy Mniszków.

1. Nazwa adres ogłaszającego przetarg:
Gmina Mniszków
siedziba: 26-341 Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków,
powiat opoczyński,
woj. łódzkie
Tel. 44 756 15 22,
NIP 768-17-19-189 REGON 590648126
e-mail: mniszkow(Qmniszkow.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie
o

złożonych

godz.

w

10:30

postępowaniu
w

ofert
siedzibie

(sala konferencyjna).

nastąpi

dnia
Urzędu

31

stycznia
Gminy

2020

r.

Mniszków

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć ciągnik rolniczy
Ciągnik rolniczy można oglądać w terminie 23-27.01.2020 r. w Agro Sznajder Sp. z o.o.
ul. Łódzka 120/124, 97-300 Piotrków Trybunalski w godzinach 8.00 do 15.00.
Osoba do kontaktu: Jakub Ściegliński, tel. 44 756 15 22 wew. 11.

>

4. Opis sprzedawanego samochodu specjalnego pożarniczego
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Rodzaj pojazdu : Ciągnik rolniczy
Ciągnik niesprawny, zdemontowany, awaria układu napędowego oraz skrzyni biegów,
wykruszenie elementów kół zębatych, uszkodzone trzy pompy olejowe zabudowane w układzie
olejenia podzespołów ciągnika.
- Matka: Renault
Model pojazdu: 155.54
- Nr rejestracyjny: EOP 64M5
- Rok produkcji: 1996
- Nr identyfikacyjny (VIN):KNEFC524135296844
- Data pierwszej rejestracji: 23.12.1996
Wskazanie drogomierza: brak możliwości odczytu,
Kolor karoserii: żółty
- Dop. masa całkowita: 8800kg
Liczba osi/Rodzaj napędu/ Skrzynia biegów: 2/4x4/automatyczna z półbiegami
-

-_

-_
-_

-_

-

-

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność/moc silnika: 6025cm3/114kW(155KM)

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości w wysokości 2.000,00
zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Mniszkowie, lub przełewem na rachunek
Urzędu Gminy w Mniszkowie, konto ar 41 8973 00030040 0040 0143 0005 w Banku Spółdzielczym
Ziemi Piotrkowskiej oddział w Błogiem, w terminie do dnia 30 stycznia 2020
/liczy się data wpływu
konto/.
przelewu na
wadium
3.
Dowód wniesienia
komisji
przetargowej
podlega przedłożeniu
przed
otwarciem przetargu.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty.
5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
6. Wadium nie podlega
zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg,
od
zawarcia
się
uchylił
umowy sprzedaży.

r.

.

6. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza ciągnika rolniczego wynosi 17.000,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych
007/100).

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
Złożona oferta pisemna

powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę
oferenta; oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem
przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedziałność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
(formularz ofertowy zał. nr 1 do ogłoszenia o przetargu, oświadczenie oferenta zał. nr 2).
2. Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy po wyznaczonym terminie składania
ofert będą odsyłane bez otwierania, nie dopuszcza się składania ofert w formie
elektronicznej.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
i
4.
Formularz
oświadczenie
ofertowy
pieczątkami
firmy
opatrzone
muszą być
i podpisami osoby/osób uprawnionych do reprezentowania.

1.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia
31.01.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie ogłaszającego przetarg
Urząd Gminy w Mniszkowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 10,
26-341 Mniszków
- sekretariat
z dopiskiem

„Oferta w postępowaniu na kupno ciągnika rolniczego
Nie otwierać przed dniem 31.01.2020 r. do godz. 10.30”

9. Warunki udziału w postępowaniu
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym
terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium; nie
zawiera danych i
lub
dokumentów,
6,
o których mowa w
punkcie
one
są
lub
zaś
złożenie
niekompletne,
nieczytelne
inną
budzą
wątpliwość,
wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
2. Oodrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
1.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży.
Umowa sprzedaży ciągnika zostanie bezzwłocznie

(wzór umowy stanowi załącznik Nr

3

zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę
do ogłoszenia o przetargu).

11. Dodatkowe informacje
1. Wójt Gminy

ciągnika.

Mniszków nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego

2. Wójt Gminy Mniszków zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek
z
ofer, bez podania przyczyn, 0
poinformuje
czym
poprzez
zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na
stronie internetowej BIP: bip.miszkow.pl
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od dnia zawarcia umowy
niezwłocznie
sprzedaży.
Wydanie przedmiotu następuje
po
zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

12. Ochrona danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mniszków z siedzibą
w Urzędzie Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków, tel.: 44 756 15 22, e-mail:
iodQmniszkow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochtonie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. na potrzeby niniejszego postępowania, znak sprawy ZP.271/1/2020/RK
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancełaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
1.

