OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU
W TRYBIE PRZETARGU ( II przetarg nieograniczony)
1. Nazwa i siedziba jednostki ( Organizator przetargu):
Dom Pomocy Społecznej
Rąbień AB 59
95-070 Aleksandrów Łódzki
REGON :000313609, NIP: 947-10-44-295
e-mail: dps@dpsrabien.pl
2. Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży:
1)prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok produkcji 1991,
2) prasowalnica nieckowa elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983
Oferent może złożyć ofertę na każdą ze wskazanych wyżej prasowalnic. Sprzęt można
oglądać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w godz. od 8.00 do 13.00. po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Telefon kontaktowy 42 712-19-96 wewn.
118.
3. Cena wywoławcza:
1)prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok produkcji 1991 – 1.400.00 ( tysiąc
czterysta zł 00/100)
2) prasowalnica nieckowa elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983 – 900,00
( dziewięćset złotych 00/100)
4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu oraz złożenia ofert:
Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zainteresowane nabyciem w/w sprzętu mogą
zgłaszać pisemne oferty w języku polskim do dnia 16-07-2012 r. do godz. 10.00 na adres
Dom Pomocy Społecznej, Rąbień AB 59, 95-070 Aleksandrów , pokój KADR.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-07-2012, o godz.10.30 w siedzibie Domu Pomocy
Społecznej w Rąbieniu.
5. Okres związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia następnego po dniu otwarcia.
6.Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:
a) Oferta musi być pisemna sporządzona w języku polskim,
b)oferta winna zawierać:nazwę, adres, telefon i fax składającego ofertę, odpis z KRS lub
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej ( jeśli dotyczy) lub nr dowodu

osobistego,
c) nazwę składnika majątku,
d) ofertę cenową, brutto która nie może być niższa od ceny wywoławczej,
e)oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
f) złożenie oświadczenia, iż Oferent zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia i akceptuje
wszystkie warunki w nim zawarte.
g) najpóźniej do dnia otwarcia ofert osoby zainteresowane zobowiązane są do uiszczenia
wadium na rachunek Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w wysokości 5% tj. 70 zł słownie siedemdziesiąt złotych 00/100 ( prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok
produkcji 1991 ), i 45 zł – słownie czterdzieści pięć zł 00/100 ( prasowalnica nieckowa
elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983) w kasie Domu lub na rachunek bankowy
Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu:
Nr rachunku: 33 8780 0007 0000 0390 1000 0006 Potwierdzenie wpłaty wadium należy
dołączyć do oferty.
Wadium przepada jeśli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w
wyznaczonym terminie.
- Kryterium przetargu jest uzyskanie przez Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu
najwyższej oferowanej ceny brutto.
- W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert o tej samej cenie a nie wpłynie oferta
od nich wyższa zostanie przeprowadzona dodatkowa licytacja.
- Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.
- Stan techniczny majątku został ustalony na podstawie wyceny wewnętrznej.
- Osobami upoważnionymi do kontaktów są: Dobrosława Cybulska tel. (42) 712-19-96,
712-19-80 wew. 118
7. Warunki dotyczące przetargu:
- Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte
sprzętu i nie udziela gwarancji.
- Wydanie sprzętu nastąpi po dokonaniu zapłaty w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy.
- Odbiór sprzętu następuje na koszt nabywcy.
- Do niniejszego ogłoszenia załącza się wzór umowy.
- Złożenie oferty oznacza, iż oferent zapoznał się z warunkami licytacji oraz z załączonymi
dokumentami.
- Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.

Załącznik do zarządzenia nr …...../2012
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Rąbieniu
z dnia …..............................
UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ……………. w Rąbieniu
Pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Rąbieniu NIP 947-10-44-295, Regon 000313609,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Wojciecha Łukaszewicza, zwanym dalej „Sprzedawcą”
a ………………………………………………………………………………….
NIP…………………… Regon ………………………. KRS ………………….
nr dowodu osobistego …………………………
reprezentowanym przez ………………………………………………….
zwanym dalej „Kupującym”
§1
1. Na podstawie przeprowadzonej pisemnej licytacji ofertowej Kupujący nabywa od Sprzedawcy
następujące składniki majątku ruchomego, zwane dalej „Sprzętem”
………………………………………………………….
Łączna wartość sprzętu wynosi ………………………… zł.-brutto słownie:
…………………………………..
2. Sprzedawca oświadcza, iż jest upoważniony do sprzedaży sprzętu na podstawie zgody wydanej
przez Starostę zgierskiego z dnia 30 września 2011 roku.
§2
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z informacjami przedstawionymi podczas licytacji
ofertowej oraz jej załącznikami, a także ze stanem technicznym sprzętu i nie zgłasza żadnych
zastrzeżeń co do pracy, wyglądu i jakości sprzętu.
2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzęt i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte
sprzętu.
§3
Sprzęt o którym mowa w §1 zostanie wydany kupującemu po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłatę
na konto lub po dokonaniu przez kupującego zapłaty gotówką w kasie Sprzedawcy.
§4
1. Wszelkie opłaty do wydania i odbioru sprzętu jego ubezpieczenia lub rejestracji obciążają
Kupującego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Sprzedawca

Kupujący

.........................................................

…..................................................

( imię i nazwisko oferenta)

(Miejscowość, dnia)

….....................................................
(dane adresowe)
…................................................................

OŚWIADCZENIE

1) Oświadczam, iż zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu:
( zaznaczyć właściwe)
1)prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok produkcji 1991,
2)prasowalnica nieckowa elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983
2) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia dotyczącego przetargu na
sprzedaż prasowalnicy nieckowej elektrycznej typ PE -3, rok produkcji 1991, i
prasowalnicy nieckowej elektrycznej typ MG-3E/A, rok produkcji 1983 i akceptuję
wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu i umowie sprzedaży.

