Suwałki, dnia 08 lipiec 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH
Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki ogłasza przetarg publiczny w formie
pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionego zbędnego składnika
majątkowego:
Lp.

Nazwa składnika
majątkowego

Nr
inwentarzowy

Rok produkcji
/wytworzenia

Cena
wywoławcza

1

Samochód pożarniczy
STAR 244 RS nr
rejestracyjny BS 12241

7/8/03

1987

8 000,00 zł netto

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.
Informacji dotyczącej wymienionego składnika majątkowych można uzyskać w dni
robocze w godzinach 8.00-15.30 pod numerem telefonu 87 565 93 00, bądź osobiście
w Urzędzie Gminy, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w pok. nr 9.
Wyżej przedstawiony przedmiot można oglądać w remizie OSP w Płocicznie w dniach od
09.07.2019 r. do 22.07.2019 r. w godzinach 10.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym po numerem telefonu 87 565 93 00.
Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem samochodu
pożarniczego STAR, mogą składać pisemne oferty zawierające:
dane oferenta; w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres
zamieszkania) natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek; nazwę, adres i
siedzibę,
b) cena oferowana za samochód specjalny pożarniczy STAR,
c) warunki zapłaty za zakupiony składnik majątkowy,
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub że ponosi
odpowiedzialność za
d) skutki rezygnacji z oględzin.
a)

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego
STAR w dniu 23.07.2019 r.”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, ul.
Świerkowa 45, 16-400 Suwałki do 23.07.2019 r. do godz. 10.00.
Komisja przetargowa odrzuci oferty, które zostały złożone po terminie lub w niewłaściwym
miejscu, bądź gdy oferta nie zawierają wymaganych danych i dokumentów lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiana jest faktura, którą nabywca zobowiązany
jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania faktury.
Umowa sprzedaży zawarta zostanie w dniu wystawienia faktury. Wydanie przedmiotu
sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.
(-) Wójt Gminy Suwałki

