Urząd Miasta w Suwałkach

Suwałki 08.08.2019r.
(miejscowość i data)

(nazwa i adres jednostki)

Ogłoszenie o przetargu

1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Urząd Miasta w Suwałkach ul. Mickiewicza 1
Termin otwarcia ofert 19.08.2019r. godzina 11.00 pokój nr 201
2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku
ruchomego:
Według wniosków składanych przez Kupującego Sprzedający wyznaczy termin obejrzenia
sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego (materiałów budowlanych).
Obecnie materiały do sprzedaży znajdują się przy ul. Pileckiego w Suwałkach. Osobą
upoważnioną do kontaktów z Kupującymi jest Pan Artur Radzewicz tel. 510-238-451.
3. Informacje na temat sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego
(min.: rodzaj, typy i ilość):

Lp.

1.
3.
4.
5.

Nazwa składnika majątku

Dennica D500/700
Dennica D1200/680/150
Dennica D1200/930/135
Dennica D1200/1200/150

Rok
produ
kcji/za
kupu
2017
2017
2017
2017

Ilość
szt

3
3
9
2

Cena
jednostkowa
brutto
zł
109,72
519,06
627,8
842,55

Wartość
brutto
zł
329,16
1557,18
5650,20
1685,10

Całkowita wartość 9.221,64 zł
4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: nie wymagane
5. Cena wywoławcza brutto 9.221,64 zł
6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta).
1

Oferta powinna zawierać:
 Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1
 Parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
Przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. Oferta Kupującego obejmuje także
odbiór z miejsca składowania materiałów, ich załadunek i transport.
Kryterium wyboru oferty – cena 100%.
Warunki płatności – do 7 dni od dnia podpisania umowy
7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Do dnia 19.08.2019r. Urząd Miasta w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki pokój
nr 5 godzina 10.00.
Ważność oferty 14 dni.
8. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 5 dni roboczych od dnia złożenia ofert.
Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wraz z formularzem oferty i projektem umowy, opisem przedmiotu sprzedaży
i warunkami udziału w przetargu zamieszczone zostało na stronie internetowej Sprzedającego
w BIP na stronie UM Suwałki – www.um.suwalki.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Suwałkach.

Artur Radzewicz
Wydział Inwestycji
Urząd Miasta w Suwałkach
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