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OGŁASZA
przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż zbędnych dla prowadzenia
gospodarki leśnej środków trwałych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe.
1. Przedmiot przetargu:
Przedmiotem sprzedaży/przetargu są środki trwałe w postaci sprzętu elektronicznego,
oraz telefonów komórkowych.
1.1. W/w sprzęt jest używany, bez gwarancji fabrycznej i rękojmi sprzedającego.
1.2. Specyfikacja sprzętu objętego postępowaniem stanowi załącznik nr.1 niniejszego
ogłoszenia
1.3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00-14:00 w biurze Nadleśnictwa Kłodawa po wcześniejszym
umówieniu się z Starszym Spec. SL Tomaszem Michalewiczem -tel. 600 460 250
1.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady w oferowanym przedmiocie
przetargu.
1.5. Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Dziale
administracyjnym Nadleśnictwa Kłodawa:
Daniel Niekrewicz – Sekretarza N-ctwa Kłodawa- tel. 664 062 313
2. Warunki uczestnictwa w przetargu:
2.1. Złożenie prawidłowej oferty w terminie do dnia 03-03-2020 do godz. 1000
w siedzibie zamawiającego: Nadleśnictwo Kłodawa, ul. Gorzowska 31, 66-415
Kłodawa, pok. nr 3
2.2. Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż środków trwałych –
nie otwierać przed dniem 03-03-2020 godz. 1015”
2.3. Oferta nie musi być zabezpieczona w wadium.

2.4. Cena wywoławcza jest podana w załączniku nr.1 do niniejszego ogłoszenia. Podana
cena jest kwotą netto nie zawierającą podatek VAT w wysokości 23 %
2.5. Pisemna oferta powinna zawierać:
2.5.1. imię, nazwisko, adres oraz pesel;
w przypadku składania oferty przez firmę: nazwę, adres siedziby i nr NIP;
2.5.2. datę sporządzenia oferty;
2.5.3. nr. inwentarzowy i oferowana kwotę;
2.5.4. oferta na pojedynczy przedmiot sprzedaży / nr inwentarzowy powinna być
sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2.6. Wygrywa oferent, który zaproponował najwyższą cenę.
2.7. W przypadku, kiedy uczestnicy przetargu zaoferują tę sama cenę, sprzedający
przeprowadzi licytację ustną pomiędzy tymi ofertami.
2.8. W jednej kopercie może znajdować się kilka ofert danego oferenta na zakup
poszczególnych przedmiotów sprzedaży / nr. inwentarzowych. Jedna oferta może
dotyczyć jednego przedmiotu sprzedaży / nr. inwentarzowego
3. Miejsce i termin otwarcia ofert:
W siedzibie Sprzedającego: Nadleśnictwo Kłodawa, ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa,
1 piętro – sala narad dnia 03-03-2020 godz. 10 15
4. Postanowienia końcowe:
4.1. Warunkiem wydania przedmiotu sprzedaży nabywcy, jest wpłacenie ceny nabycia
na rachunek bankowy Nadleśnictwa w terminie max. 7 dni od daty otrzymania
informacji o wyniku przetargu, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie
uznania rachunku bankowego Nadleśnictwa.
4.2. W terminie do 14 dni od zamknięcia przetargu Sprzedający zawiadomi na piśmie
o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
4.3. Okres związania z ofertą wynosi 14 dni.
4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn
lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.
4.5. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu o którym mowa.
Tomasz Kalembkiewicz
N-czy N-ctwa Kłodawa

Zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń.
2. Strona internetowa Nadleśnictwa Kłodawa

