
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

nr 1/2021 z dnia  28.04.2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach ogłasza przetarg na zbycie ruchomości.

1. Przedmiot sprzedaży:

1) samochód Ford FACY Transit 350L (autobus – 15 miejsc), rok produkcji 2004r.

    Cena wywoławcza – 5 300 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Dodatkowe informacje: brak przeglądu technicznego /  przystosowany do przewozu osób

niepełnosprawnych  na  wózkach  inwalidzkich  /  pojazd  jest  własnością  Powiatu

Ostrzeszowskiego w użytkowaniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.

2. Wszystkie oferty poniżej ceny wywoławczej zostaną odrzucone i  nie będą brały udziału

w postępowaniu przetargowym. 

3. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać  :

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

4. Ofertę  należy  złożyć w zamkniętej  kopercie.  Na kopercie  powinien zostać umieszczony

dopisek „Oferta na zakup samochodu Ford Transit – rok produkcji 2004r.”. Złożona oferta

nie podlega zwrotowi. 

5. Oferty pisemne należy składać w dni pracy zakładu w godz. 8.00 – 14.00 w administracji

zakładu (biuro nr 2) lub pocztą na adres zakładu (Książenice, ul. Dożynkowa 1A, 63-520

Grabów nad Prosną),  w terminie do dnia 10 maja 2021r. (poniedziałek) do godz. 10.00.

W przypadku ofert przesłanych pocztą jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin

otrzymania przesyłki przez organizatora przetargu.

6. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

7. Zainteresowani  mogą  zapoznać  się  ze  stanem  technicznym  przedmiotu  sprzedaży

w siedzibie zakładu, w dni pracy zakładu, w godzinach 8.00 – 14.00.

8. Zwycięzcą  przetargu  zostanie  oferent,  który  zaoferuje  najwyższą  cenę  za  przedmiot

sprzedaży.

9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ZAZ w Książenicach niezwłocznie po wpłaceniu

przez kupującego ceny nabycia .

10. Sprzedający  (Powiat  Ostrzeszowski  –  Starostwo  Powiatowe  w  Ostrzeszowie)  wystawi

Kupującemu fakturę sprzedaży.



11. W przypadku złożenia 2 lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy oferentami,

którzy  zaproponowali  najwyższe  ceny,  zostanie  przeprowadzona  aukcja,  której  ceną

wywoławczą  będzie  cena  zaproponowana  w  ofertach,  z  kwotą  postąpienia  nie  niższą

niż 100 zł.

12. Szczegółowe informacje – tel. 62 730 58 44.

/-/

 Marcin Łuczak
      Dyrektor
ZAZ Książenice 


