
 

 

tel: 42-718-60-50, fax: 42-718-60-40, tel. kom: 884-880-041   Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5 

NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

Parzęczew, 27 wrzesień 2017 roku 

 

 
 

OGŁOSZENIE 
o przetargu ofertowym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. 
 

1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5,  

NIP 732-00-18-353, Regon 470041377,  

tel. 42-718-60-50; fax 42-718-60-40; tel. kom. 884-880-041 

sekretariat@zgkparzeczew.pl; www.zgkparzeczew.pl 

 

2. PRZEDMIOT PRZETARGU 
Przedmiotem niniejszego przetargu są następujące składniki rzeczowe majątku ruchomego: 

A. Zbiornik na olej opałowy V=2000 litrów - 5 sztuk 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU 
Zbiornik na olej opałowy 

• Producent:   WERIT Kunstoffwerke 

• Typ:    2003-0 

• Pojemność:   2000 litrów 

• Rok produkcji:  1999 

• Masa pustego zbiornika: 71 kg. 

• Wymiary zbiornika:  L*S*H  2010*720*1660 mm. 
 

4. MIEJSCE GDZIE MOŻNA OGLĄDAĆ PRZEDMIOT PRZETARGU 
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie sprzedającego Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5, w dni robocze                             

( poniedziałek – piątek ) w godzinach 7.30 – 14.30. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie –  

Kierownik Utrzymania Ruchu – Jan Bukowski – 607-824-754. 

 

5. TRYB PRZETARGU 
Pisemny przetarg ofertowy. 

 

6. CENA WYWOŁAWCZA 
Cenę wywoławczą dla poszczególnych składników ustalono na kwotę: 

A. Zbiornik na olej 2000 litrów ( jedna sztuka ) - netto   300,00 zł. + podatek VAT 23% 

 

7. WADIUM 
Wysokość wadium dla poszczególnych składników ustalono na kwotę: 

A. Zbiornik na olej 2000 litrów ( jedna sztuka )  - brutto     40,00 zł. 

B. Zbiornik na olej 2000 litrów ( dwie  sztuki )  - brutto     80,00 zł. 

C. Zbiornik na olej 2000 litrów ( trzy  sztuki )   - brutto   120,00 zł. 

D. Zbiornik na olej 2000 litrów ( cztery  sztuki )  - brutto   160,00 zł. 

E. Zbiornik na olej 2000 litrów ( pięć  sztuk )   - brutto   200,00 zł. 

 



 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 

NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

Wadium wnosi się wyłącznie w formie pieniężnej, w walucie PLN. Wadium złożone przez 

oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 

dni, odpowiednio od dnia rozstrzygnięcia przetargu lub odrzucenia oferty. Wadium złożone 

przez kupującego zalicza się w poczet ceny sprzedaży. Wadium nie podlega zwrotowi w 

przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy. 

 

Wadium można wpłacić w kasie Zakładu lub przelewem na rachunek Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie. Bank Spółdzielczy w Ozorkowie.                                                                

Numer rachunku 04 8786 0001 0030 0490 2000 0001. 

 

8. CENA OFERTOWA 
Cena oferowana przez oferenta nie może być niższa od ceny wywoławczej dla danego 

składnika majątku rzeczowego. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę cenową 

na zakup poszczególnego składnika majątku. Termin związania ofertą zakupu wynosi 21 dni 

licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

 

9. WARUNKI UCZESTNICTWA WPRZETARGU 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

a) złożenie oferty, wg. wzoru określonego w załączniku w wymaganym terminie, 

b) wniesienie wadium w ustalonej wysokości. 

 

10. WYMAGANIA JAKIE WINNA SPEŁNIAĆ OFERTA 
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: 

a) imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta, 

b) adres siedziby  oferenta, 

c) telefon kontaktowy, 

d) numer PESEL oferenta a w przypadku firm nr NIP i REGON, 

e) datę sporządzenia oferty, 

f) cenę ofertową i warunki jej zapłaty, 

g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin sprzedawanego sprzętu. 

 

11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami ( oświadczenie, potwierdzenie wpłaty wadium ) 

należy złożyć w dni robocze ( poniedziałek – piątek ) w godzinach 7.30 – 14.30 nie później niż 

jednak do dnia 19 października 2017 roku, do godz. 10.00, w sekretariacie Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, sekretariat, w zamkniętej kopercie 

z napisem: 

„Oferta na zakup sprzętu ruchomego ZGK – przetarg II – zakup zbiornika na olej” 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa 

zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy podali jednakowe ceny. Kwota 

postąpienia nie może być niższa od 25,00 zł. netto. Komisja zawiadomi oferentów o 

dodatkowym terminie. 

 

12. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2017 roku, do godz. 10.30 w pokoju dyrektora 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5. 
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ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
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13. ODRZUCENIE OFERTY 
Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeśli: 

a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium, 

b) Nie zawiera danych i dokumentów takich jak: dowód wpłaty wadium, informacji o 

których mowa w pkt. 9. 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

 

14. INFORMACJE POZOSTAŁE 
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zastrzega sobie prawo do zamknięcia 

przetargu bez wybrania oferty, bez podania przyczyn. 

2. Złożenie jednej, ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

3. Komisja przetargowa wybierze ofertę z najwyższą ceną spełniającą warunki przetargu. 

4. W terminie do 7 dni od powiadomienia oferenta o wyborze jego oferty, wybrany oferent 

wpłaci wymaganą należność na rzecz Sprzedającego. Kwota wniesionego wadium 

zostanie zaliczona na poczet ceny. 

5. Data podpisania umowy zostanie określona niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

6. Oferent – kupujący w terminie podpisania umowy powinien uzupełnić całą należność za 

przedmiot przetargu. 

7. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi nie zwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego 

ceny nabycia i podpisania stosownej umowy. 

 

15. ZAŁĄCZNIKI 
1. Druk oferty 

2. Wzór umowy 

 

 

 
  



 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 

NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 
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Załącznik nr 1 - Druk oferty. 

 

Miejscowość i data: ................................................ 

 

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

 

Oferta na zakup: …………………………………………..…………………………………… 
 

Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba): 

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

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

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

PESEL:   ........................................... 

NIP:   ........................................... REGON: .............................................. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………. 
 

Ja niżej podpisany oświadczam iż: 

a) Zapoznałem się oraz akceptuję warunki postępowania przetargowego oraz treść umowy 

określonej w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż ww. majątku ruchomego. 

b) Dokonałem oględzin oraz zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu 

oraz że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin przedmiotu 

przetargu. 

c) Dokonałem wymaganej wpłaty wadium w kwocie: ………………………….. zł. 
 

Niniejszym składam ofertę na zakup:  
Zbiornik na olej opałowy V=2000 litrów w ilości ……………….. sztuk ( od 1 do 5 ) 
 

za kwotę jednostkową pojedynczego zbiornika: 
 

Netto:      ……………………………………….. zł / 1 zbiornik 
Podatek VAT 23% w kwocie:  ……………………………………….. zł / 1 zbiornik 
Razem brutto:   ……………………………………….. zł / 1 zbiornik 
(słownie złotych brutto: .............................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................) 
 

Proponowany sposób zapłaty:  

• wpłata gotówką w kasie Zakładu* 

• przelew na wskazane konto Zakładu* 

* niepotrzebne skreślić 
 

Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem 

oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny. W przypadku wyboru mojej 

oferty, oświadczam iż oferowaną kwotę wniosę na rzecz Zakładu w terminie do 7 dni od daty 

powiadomienia o rozstrzygnięciu. 

 

............................................................ 
( czytelny podpis oferenta ) 

Załączniki: 

1. Dowód wpłaty wadium. 

2. Inne:………………….. 
  



 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 

NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

Załącznik nr 2 -  Druk umowy. 

 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY 
 

Umowa zawarta w dniu …………………………………, w Parzęczewie,  

pomiędzy:  

Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą w: ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew,  

NIP 732-00-18-353, REGON 470041377, zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie – mgr inż. Robert Małolepszy 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – mgr Katarzyna Marć, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej Kupującym, o następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest kupno/sprzedaż zbiornika na olej opałowy o pojemności V=2000 

litrów w ilości  – ……  sztuk 

 

§ 2 
Sprzedający oświadcza, że zbiornik ( -niki ) będący przedmiotem umowy stanowi jego 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich.  

 

§ 3 
Kupujący oświadcza iż kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 zbiornik w ilości …… sztuk. 

 

§ 4 
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez kupującego z dnia: 

………………………………………………. na kwotę: 

• Netto:      ………………………………………..zł, 

• Podatek VAT 23% w kwocie:  ………………………………………..zł, 

• Razem brutto:    ………………………………………..zł, 

(słownie złotych brutto: .............................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................) 

 

§ 5 
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność zbiornika określonego w § 1 

niniejszej umowy za kwotę określoną w § 4 umowy.  

2. Strony ustalają, iż wszystkie koszty związane z transakcją zakupu przedmiotu przetargu, 

wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy obciążają Kupującego 

 

§ 6 
1. Sprzedający oświadcza iż otrzymał od Kupującego pełną kwotę za przedmiot umowy w 

wysokości określonej w § 3. 

2. Jako termin wydania przedmiotu niniejszej umowy ustala się dzień podpisania niniejszej 

umowy. 
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3. Jako miejsce wydania przedmiotu niniejszej umowy ustala się siedzibę Sprzedającego. 

4. Przedmiot sprzedaży odbierze Kupujący własnym transportem. 

 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące w tym 

zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego, dwa 

dla Kupującego. 

 

 

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

 

Sprzedający        Kupujący 
 


