
                                                                                                                                      
 
 
 
           
                                                                                             Benice, dnia 04.11.2014r. 

Znak: Ds.3600.05.14.PP              
 
 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BENICACH 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach ogłasza przetarg pisemny ofertowy                   
na sprzedaż środka trwałego: 
 

a) Ciągnik rolniczy FARMER F - 10244, 1 szt., 
 
1. Opis przedmiotu sprzedaży: 

 
a) Ciągnik rolniczy 

b) Producent: Farmer Sp. z o.o. 
c) Model: F 10244 JUMZ 7,0t 

d) Kolor: czerwony 
e) Rok produkcji: 2007 

f) Oznaczenie silnika: MMZ (D-245) 
g) Pojemność / moc silnika: 4752 cm / 74 kW (101 KM) 

 
2. Miejsce przetargu 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
Benice 12 
72-400 Kamień Pomorski 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.11.2014r. o godz. 10.00 w sekretariacie szkoły. 
 
3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć środki trwałe 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski. 
 
Środki trwałe można obejrzeć w terminie  05-17.11.2014r. w godz. 10.00-14.00, po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 91 383 21 21 
 
4. Wysokość ceny wywoławczej 
 

a) 66 600 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) 
 
5. Miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres wiązania ofert 
 
Ofertę należy złożyć, przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „ Przetarg na sprzedaż 
ciągnika” w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach do dnia 18.11.2014r. do 
godz. 10.00 (liczy się data wpływu do sekretariatu). 
Okres wiązania ofert wynosi 30 dni. 



 
 
 
 
6. Warunki uczestnictwa w przetargu 
 
a) złożenie oferty w  zamkniętej  kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na sprzedaż ciągnika 

(załącznik nr 1)”, 
b) oferta powinna zawierać: 

 imię, nazwisko i adres lub nazwę  (firmę) i siedzibę oferenta 
 oferowaną cenę 
 oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za sutki wynikające z rezygnacji z oględzin 
 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Poprzez złożenie oferty Oferent oświadcza iż spełnia 
formalne warunki uczestnictwa w przetargu. 

 
7. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu 

zaoferowali tę samą cenę.   
 

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży jednak 
nie dłuższym niż w terminie 7 dni. 
Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu. 
 
8. Nabywca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do odbioru  danego 

środka trwałego z siedziby sprzedającego na własny koszt w ciągu 2 dni od zapłacenia 
kwoty nabycia środka trwałego. 

 
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego 

przedmiotu przetargu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
pieczątka oferenta                                                                            ………………………   dnia.............................. 

miejscowość 
 
 
 
 

OFERTA 
 
                                            Do 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
                                                                                w Benicach 
                                                                                72-400  Benice 12  
 
 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego 
dotyczącego: 
 

1. Przedmiot sprzedaży:  
 
......................................................................................................................................... 

                                                             wpisać przedmiot  
 
składamy ofertę  następującej treści: 
 
1. Deklarujemy zakup środka trwałego za  cenę brutto       ......................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    23 %                                                    

Słownie:..................................................................................................................................

Oświadczam, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym                                                    

NIP ....................................................... 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu i odpowiadam za skutki 

wynikające z rezygnacji z oględzin. 

3. Imię i nazwisko i adres lub nazwa firmy oferenta: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

      
 
 

                                                                              .......................................................................... 
                                                                                 data i czytelny podpis osoby upoważnionej 
 


