Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60
NIP 591-14-98-243
e-mail: zkgk @koscierzyna.pl.
REGON 190597909

Stare Nadleśnictwo, dnia 29.10.2010 r.

OGŁOSZENIE
o zbędnych składnikach majątku ruchomego, przeznaczonych do sprzedaŜy, o wartości
jednostkowej poniŜej 300 Euro
Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego
jednostkom budŜetowym, zakładom budŜetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 191, poz. 1957 z późn. zm.) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5,
83-400 Kościerzyna informuje, Ŝe posiada do sprzedaŜy następujące, zbędne składniki majątku
ruchomego:
Pojemniki do zbiórki szkła o pojemności 2200 l. w ilości 40 szt.
Proponowana cena sprzedaŜy pojemnika wynosi 100 zł./szt.
W/w pojemniki moŜna oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, na bazie
Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna od
wtorku (02.11.2010) do czwartku (04.11.2010), w godzinach: 800 -1400.
Informacje telefoniczne w zakresie przedmiotu sprzedaŜy moŜna uzyskać pod numerem telefonu
58 686-63-42.
Podana cena jest ceną brutto. SprzedaŜ nie moŜe nastąpić za cenę niŜszą niŜ wyŜej podana.
Oferenci zainteresowani nabyciem w/w pojemników, winny zapoznać się z ich stanem
faktycznym w miejscu ich składowania oraz w terminie do 05 listopada 2010 r. do godz. 1000
złoŜyć w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5,
83-400 Kościerzyna, pisemną ofertę. Oferta ma być złoŜona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na zakup pojemników do zbiórki szkła” .
ZłoŜona oferta wypełniona na załączonym poniŜej wzorze oferty powinna zawierać:
1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu – w przypadku osób
fizycznych
2. nazwę, adres siedziby, numer telefonu, formę organizacyjno – prawną oraz kserokopie
dokumentów rejestrowych (wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej) – w przypadku przedsiębiorców;
3. podpisane oświadczenie oferenta, Ŝe zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu
sprzedaŜy oraz, Ŝe akceptuje cenę i zobowiązuje się do jej zapłaty niezwłocznie po
uzyskaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty i zawarciu umowy sprzedaŜy.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 05 listopada 2010 r. o godz. 1010 w siedzibie Zakładu
Komunalnego Gminy Kościerzyna (pok. nr 1).
W przypadku ofert o takiej samej cenie pierwszeństwo zakupu będzie miał oferent , który
zaproponuje kupno większej ilości pojemników.
Przy zakupie wszystkich pojemników udzielony zostanie rabat w wysokości 15%.

DYREKTOR
Zbigniew Malek

Załącznik nr 1
(Wzór formularza oferty)

OFERTA
na zakup pojemników do zbiórki szkła.
Imię ……………………………………………………
Nazwisko ……………………………………………..
ul. i numer domu ………………………………………
kod i miasto ……………………………………………
numer telefonu …………………………………………
NIP …………………………………………………….
REGON ………………………………………………..

Ja niŜej podpisany/a w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaŜy pojemników
do zbiórki szkła oferuję zakup w/w pojemników za cenę ……………zł./szt.(brutto)
w ilości ………….szt. i zobowiązuję się do podpisania umowy sprzedaŜy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna. Jednocześnie
zobowiązuje się do zapłacenia kwoty wynikającej z umowy w ciągu 5 dni od dnia jej
podpisania oraz niezwłocznego odebrania zakupionych pojemników.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Miejscowość, data …………………………………………

Imię, nazwisko i podpis ..........................................................

Załącznik nr 2
(Wzór formularza oświadczenia)

Imię ……………………………………………………
Nazwisko ……………………………………………..
ul. i numer domu ………………………………………
kod i miasto ……………………………………………
numer telefonu …………………………………………
NIP …………………………………………………….
REGON ………………………………………………..

OŚWIADCZENIE
Ja, niŜej podpisany oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze stanem technicznym
przedmiotu sprzedaŜy oraz z ogólnymi warunkami przetargu i nie wnosimy w
stosunku do nich Ŝadnych uwag, a w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się
do podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

Miejsce i data .........................................................

Imię, nazwisko i podpis ..........................................................

