OGŁOSZENIE
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w
Węgrzcach; 32-086 Węgrzce, ul. A 5 nr 9, ogłasza ofertę sprzedaŜy składników majątku ruchomego
wg poniŜszego wykazu. SprzedaŜ dokonana zostanie w dniu 03.01.2017 roku o godz. 12-tej w Stacji
Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach ; ul. A 5 nr 9 ; 32-086 Węgrzce. woj. małopolskie.
JeŜeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem tego samego składnika majątku
ruchomego sprzedaŜ dokonana zostanie w formie aukcji między tymi osobami. Szczegółowych
informacji udziela Jolanta Madejska dyrektor SDOO w Węgrzcach nr telefonu : 12 - 285-88-81.

Wykaz składników majątku ruchomego Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w
Węgrzcach przeznaczonych do sprzedaŜy .
Lp. Nazwa
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35 428,00 zł
brutto

1.

Kombajn
zboŜowy Bizon
Z056/5

1989

151-5-009

Kombajn sprawny , podstawowe
zespoły wykazują naturalne zuŜycie
eksploatacyjne, do wymiany
instalacja elektryczna.

2.

Samochód
cięŜarowy śUK
typ A 11B

1987

151-7-004

Samochód uŜytkowany ,
4297,62 zł
zarejestrowany , wymaga bieŜących brutto
napraw.

Cenę wywoławczą składników majątkowych stanowi podana przy nich wartość rynkowa brutto.
Składniki majątkowe będące przedmiotem przetargu moŜna oglądać w Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian w Węgrzcach , ul A5 nr 9, w godzinach 8.00-14.00. od poniedziałku do piątku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złoŜenie oferty i wpłacenie wadium wysokości 5% ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika majątkowego ( dotyczy pozycji 2 i 3 ). Wadium wnosi się
wyłącznie w PLN.
Wadium złoŜone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złoŜone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
1 - Ŝaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
2 – uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium naleŜy wpłacić na konto SDOO Węgrzce:
BGK Poznań 62 1130 1088 0001 3111 9420 0002

Ofertę naleŜy składać na piśmie w języku polskim, w kwocie brutto, w zamkniętej kopercie z napisem
określającym datę przetargu, z podaniem nazwy składników majątkowych będących przedmiotem
zainteresowania uczestnika przetargu.
W treści oferty naleŜy ponadto podać szczegółowe dane oferenta : imię, nazwisko i adres lub nazwę
(firmę włącznie z nr NIP i Regon), oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.
Oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta, Ŝe zapoznał się ze stanem technicznym składnika,
na który wnosi ofertę lub Ŝe ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. .
Ofertę naleŜy złoŜyć w terminie do godz.12.00 dnia poprzedzającego przetarg wraz z dowodem
wniesienia wadium ( oryginał ) do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach.
Uczestnik jest związany złoŜoną ofertą do czasu wyboru oferty, a wybrany w przetargu oferent – do
czasu zawarcia umowy sprzedaŜy składnika majątkowego.
O wyborze oferenta Komisja przetargowa poinformuje niezwłocznie po otwarciu ofert. Zawiadomienie
o wyniku przetargu zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń SDOO Węgrzce, na stronie
internetowej SDOO Węgrzce www.wegrzce.coboru.pl .

Dodatkowo uczestnik przetargu, którego ofertę wybrano powiadomiony zostanie na piśmie o wyborze
oferty, miejscu i terminie podpisania umowy sprzedaŜy/kupna.
Wydanie przedmiotu sprzedaŜy nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Odbiór i transport przedmiotu sprzedaŜy dokona nabywca na własny koszt.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia o
wyborze oferty.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz do uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny.
W sprawach dotyczących przetargu, informację uzyskać moŜna pod numerem tel. 012-2858881 w
11 lub 12 w SDOO Węgrzcach.

Jolanta Madejska
dyrektor SDOO Węgrzce

