OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
z siedzibą w Długich Starych, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno
ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych maszyn (środków trwałych):

Lp.

rodzaj maszyny

Typ maszyny

Ciągnik siodłowyMAN TGA 18.440 4X2 BLS
samochodowy
PLE 8T81
1. z naczepą wywrotką
JANMIL NW1S 34.5t
PLE V643
URSUS 1212
2. Ciągnik rolniczy
PLE C955
URSUS 1222
3. Ciągnik rolniczy
PLE C995
VADERSTAD CARRIER
4. Agregat uprawowy
500
Zrywacz ściernisk
LEMKEN SMARAGD
5. (agregat ścierniskowy) 9/600 KUEA-B

Cena
(brutto)
Rok
Stawka
wywoławcza
produkcji
VAT
PLN

Wadium
PLN

Postąpienie
(minimalne)
PLN

2008
90 500,00

23 %

9 050,00

500,00

1983

5 400,00

23 %

540,00

100,00

1986

13 800,00

23 %

1 380,00

100,00

2008

62 100,00

23 %

6 210,00

100,00

2003

35 300,00

23 %

3 530,00

100,00

2006

Sprzęt można oglądać w dniu 29.09.2016 r. w godzinach od 800 do 1400 na podwórzu
siedziby Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare – ul. Wiosenna 5.
Warunki przetargu:
1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 05.10.2016 r. do godz. 900 w siedzibie spółki
(sekretariat) – Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64 – 100 Leszno.
2. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
b) oferowaną cenę;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;
d) dowód zapłaty wadium.
3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na zakup …….. (wymienić rodzaj i typ maszyny).
Nie otwierać przed 05.10.2016 r. godz. 9.30”
Szczegółowe warunki przetargu i wzór oferty można pobrać ze strony internetowej
spółki: www.dlugiestare.com.pl)

4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto Spółki:
BPH S.A. o/Leszno 69 1060 0076 0000 4023 6000 1505 lub w gotówce w kasie Spółki
najpóźniej do upływu terminu składania ofert – dowód wpłaty wadium (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność przez oferenta) należy dołączyć do oferty.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie
zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
7. Wadium nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
a) oferent zaoferował cenę niższą od ceny wywoławczej;
b) oferent, którego oferta została wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy lub nie uiści
całej ceny nabycia do dnia zawarcia umowy.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2016 r. o godz. 930 z możliwością udziału oferentów
(salka nr 1, budynek zarządu, parter).
9. Sprzedający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę zawierającą najwyższą cenę.
10. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, która będzie ceną najkorzystniejszą,
sprzedający wezwie ich do złożenia ofert uzupełniających.
11. Umowa sprzedaży pomiędzy Spółką, a oferentem, którego oferta została wybrana
zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia składania ofert.
12. Sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą VAT.
13. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.
14. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.
15. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia.
16. Złożone oferty są wiążące do czasu podpisania umowy albo unieważnienia przetargu.
17. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik warsztatu Piotr Kwita pod nr tel. 65 533 86 29 lub 723 975 485 albo 65 520 26
70 (Sekretariat) lub poczta elektroniczną (mail: dlugie@interian.pl)

OFERTA
NA ZAKUP MASZYNY, URZĄDZENIA (ŚRODKA TRWAŁEGO):

……………………………………………………………………………………………………………..
NAZWA – MARKA I TYP MASZYNY, URZĄDZENIA (ŚRODKA TRWAŁEGO)

1. Imię i nazwisko, adres lub nazwa (firmy) i siedziba oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA FIRMY

……………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES SIEDZIBY FIRMY

……………………………………………………………………………………………………………………….
NUMER PODATKOWY NIP

2. Oferowana cena (brutto):………………………………………………………………………………………
3. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem przetargu oraz jego stanem technicznym.

…………………………………………………..
Podpis (imię i nazw isko), pieczątka

