Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
Nowosielce, ul. Heleny Gniewosz 160, 38-530 Zarszyn, tel./fax. (13) 46 53 980
e-mail: sekretariat@zsckr-nowosielce.pl; www.zsckr-nowosielce.pl

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcasch
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych.
Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2018r., poz. 1986 z późn. zm.).
L.P Rodzaj maszyny,
urządzenia; typ

Szt.

Dane identyfikacyjne

1

Ładowacz zaczepiany

1

Rok produkcji: 1977r.

1 000,00 zł

Konstrukcja wykazuje zużycie i posiada duże
ogniska korozji, układ hydrauliczny i układ
sterowania wybrakowany i wymaga kapitalnego
remontu.

2

Kosiarka do trawy z
napędem JET 555

1

Rok produkcji: 2001r

50,00 zł

Cała kosiarka wymaga kapitalnego remontu
silnika i obudowy.

3

Waga zwierzęca

1

Rok produkcji: nie
odczytany

200,00 zł

Cała waga wymaga kapitalnego remontu. Część
podzespołów zdekompletowane.

4

Śrutownik bijakowy

1

Rok produkcji: 1992r.

300,00 zł

Sprawny technicznie, obudowa i podzespołu
mocno skorodowane.

5

Ciągnik do trawy

1

Rok produkcji: 1999r.

200,00 zł

Całość wymaga kapitalnego remontu silnika,
obudowy, mechanizmu koszącego. Brak
akumulatora.

6

Przystawka do
kombajnu 51200010824

1

Rok produkcji: nie
odczytany

3 000,00 zł

Sprawna technicznie, oznaki użytkowania.

7

Kombajn Bizon

1

Rok produkcji: 1983r

7 000,00 zł

Silnik sprawny, brak akumulatorów, kapitalnego
remontu wymagają układu: kierowniczy,
hydrauliczny, przenośnik kosowo- ziarnowy w
tym również obudowy. Wszystkie przekładnie
pasowe wymagają wymiany pasów. Osłony i
obudowy skorodowane.

Nr fabr.: NF 50534201

Cena
wywoławcza

Ocena stanu technicznego
Zużyty/zbędny

1. Celem I przetargu, który odbędzie się w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Nowosielcach (budynek G) w dniu 26 sierpnia 2019r., o godz. 10.00 jest uzyskanie najwyższej ceny
sprzedaży.
2. Przetarg jest ustny, publiczny i nieograniczony tzn. mogą w nim brać udział osoby fizyczne, prawne i
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy winny
dysponować odpisem z rejestru przedsiębiorców albo innego właściwego rejestru lub ewidencji wskazującym
w szczególności zasady reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji. Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą winny dysponować wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
4. Licytacja każdego sprzedawanego asortymentu rozpoczyna się od ceny wywoławczej.
5. Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się „w górę” poprzez postąpienie.
6. Minimalna wysokość postąpienia to 100 zł (sto złotych).
7. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestniczących w licytacji,
przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej.
8. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik przetargu podczas licytacji
przed ustaniem postąpień zaoferuje cenę wyższą.
9. Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot sprzedaży uważa się za sprzedany.
10. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu
przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości sprzętu podanej w
wyżej zamieszczonym wykazie na rachunek bankowy NBP 65 1010 1528 0000 5513 9800 0000
12. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, gdy środki pieniężne znajdą się na rachunku
organizatora przetargu najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu. Przed otwarciem przetargu
należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
13. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem technicznym
sprzedawanego asortymentu, regulaminem przetargu oraz jego akceptacją.
15. Wadium uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone na konto, z którego zostało przelane
przed upływem 3 dni od daty przetargu, a uczestnikowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia.
16. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje
przynajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
17. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą.
18. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią,
najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłaszając imię i nazwisko lub nazwę firmy, która przetarg wygrała.
19. Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia przedmiotu, pomniejszoną o wartość
wpłaconego wadium, przed podpisaniem umowy sprzedaży, w terminie 5 dni od daty przetargu, pod rygorem
utraty praw wynikających z przybicia oraz wpłaconego wadium.
20. Do ceny nabycia należy doliczyć należny podatek VAT.
21. Nie wpłacenie przez uczestnika ceny nabycia w terminie 5 dni od daty przetargu równoznaczne jest z utratą
prawa z przybicia i utratą wpłaconego wadium.

22. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, traci prawa z
przybicia oraz wpłaconego wadium.
23. Wydanie przedmiotu przetargu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny i podpisaniu umowy sprzedaży.
24. Sprzęt można oglądać w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, ul:
Heleny Gniewosz 160, Nowosielce , 38-530 Zarszyn od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00 w
budynku G.
25. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny.
26. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Augustyn Goc tel: 590971376 lub Renata Czajnik tel:
600974350.

Nowosielce 08-08-2019r

Dyrektor Szkoły
Józef Gocko

