Katowice, dnia 02.09.2022
Zn.spr.: S.234.9.2022.MN

Ogłoszenie o przetargu publicznym w formie przetargu pisemnego
(zbieranie ofert).
1.

Przetarg prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5
października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków
trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
(Dz.U.nr 97 z 1993 r. poz. 443 z późn. zmianami)

2.

Sprzedający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Katowice, 40-754 Katowice ul. Kijowska 37b

3.

Miejsce i termin przetargu pisemnego:
Otwarcie ofert nastąpi 22.09.2022 r. godz. 900 w Nadleśnictwie Katowice (sala narad),
40-754 Katowice , ul. Kijowska 37b,

4.

Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe:
-pług do odśnieżania z uchwytem , odmularka do rowów, skalifikator oraz zbieracz zamiatarka: Nadleśnictwo Katowice, 40-754 ul. Kijowska 37b, po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym w dniu 15.09.2020 r. w godzinach 800- 1400;
-kosiarka rozdrabniacz :leśniczówka Leśnictwo Podlesie ,Katowice ul. Sołtysia 135.
Termin oględzin: 16.09.2022 w godz. 800 do 1400 .
5. Przedmiot sprzedaży:






Pług do odśnieżania z uchwytem
rok produkcji 2000 r.
Cena wywoławcza: 300 zł netto. Wadium 30,00 zł.
Odmularka do rowów
rok produkcji 2001 r.
Cena wywoławcza : 300zł netto. Wadium 30,00zł.
Kosiarka
rok produkcji 2004r.
Cena wywoławcza: 300 zł netto .Wadium 30,00 zł.
Skalifikator
rok produkcji 2007
Cena wywoławcza 100 zł netto. Wadium 10,00 zł.
Zbieracz zamiatarka
rok produkcji 2007r.

PGL LP Nadleśnictwo Katowice
ul. Kijowska 37b, 40–754 Katowice
tel.: +48 32 252-51-41, e-mail: katowice@katowice.lasy.gov.pl

www.katowice.katowice.lasy.gov.pl

Cena wywoławcza : 100zł netto. Wadium 10,00zł.

6.

Sposób i termin wniesienia wadium: wadium należy wpłacić na konto Nadleśnictwa
Katowice nr: 04 1600 1462 1016 7762 0000 0002 do dnia 20.09.2022 r.

7.

Oferty z podaniem ceny oraz danych oferenta w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Przetarg Środki trwałe” należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Katowice, 40754 Katowice, ul. Kijowska 37b , do dnia 22.09.2022 r do godz. 800 .
Okres wiązania ofert wynosi 7 dni od daty otwarcia ofert.

8.

Pozostałe warunki przetargu:
a.
b.
c.
d.
e.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy
przetargu zaoferowali tę samą cenę,
nabywcą sprzedawanego środka trwałego stanie się oferent, który zaoferuje
najwyższą cenę,
nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia
wyboru oferty,
wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego
oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,
wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta ulega
zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez pozostałych
oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Katowice,dnia 02.09.2022r.

Z poważaniem
Stanisław Jeziorański
Nadleśniczy
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