
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku i wyposażenia

Wójt  Gminy  Gorzyce  informuje,  że  posiada  niżej  wymienione  składniki  majątku

i wyposażenia uznane jako zbędne i przeznacza je do sprzedaży:

Lp. Nazwa Ilość (szt.) Cena minimalna netto
2 Samochód dost. Ford Transit 1 8 500 zł

Ww. składniki majątku będą do wglądu w dniu 07.01.2020 r.

 - w  godz. 9:30 do 10:00 ul. Kościelna 15 – samochód dost. Ford Transit

Osoba do kontaktu – Łukasz Wardęga tel. (32) 4513056 wew. 59. ( kom. 783600666)

Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15 -

Biuro Obsługi Klienta - do dnia 10.01.2020 r. do godz. 8:30.

UWAGA –  ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  napisem  „Sprzedaż  składników

majątku i wyposażenia - …” (w miejsce wykropkowane należy wpisać Lp. składnika będącego

przedmiotem sprzedaży zgodnie z tabelą zamieszczoną powyżej) oraz z dopiskiem „Nie otwierać

przed 10.01.2020 r. godz. 9:00”.

Informację o składnikach majątku:

FORD Transit  – data I  rejestracji  4.06.2008 r.;  przebieg 139 001 km; przegląd ważny do

05.08.2020  r.,  ubezpieczenie  ważne  do  26.05.2020  r.,  w  chwili  obecnej  samochód  wymaga

napraw – istnieje możliwość podjechania pod warsztat w celu kontroli w odległości do 10 km

od  siedziby  Sprzedającego,  po  wcześniejszym  umówieniu  oraz  zapłaceniu  kosztów  z  tym

związanych. Opony zimowe w komplecie do założenia w własnym zakresie.  

 

Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli  zostaną  złożone oferty o takiej  samej  cenie,  w dniu  otwarcia  ofert  Zamawiający  zaprosi

oferentów do wzięcia udziału w licytacji. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź wyższa

niż cena złożona w ofercie pierwotnej.



OFERTA NABYWCY

Wójt Gminy Gorzyce
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o sprzedaży oferuję:

Nabycie składnika majątku i wyposażenia – ……………………………………………………...*

w cenie netto …....................................... zł

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT -23%  

Sposób zapłaty – przelew

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem przedmiotu sprzedaży / Oświadczam, że ponoszę 
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.**

3. W przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od 
daty otrzymania zawiadomienia.

4. Uwagi nabywcy:

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…................................................, dnia …................................

…................................................
           (podpis)

…................................................

…................................................

…................................................
(imię i nazwisko/nazwa i adres/siedziba,
                      nr telefonu)

* wpisać nazwę składnika
** niepotrzebne skreślić


