
Otwock dnia / ' ' 

OGt.OSZENIE 0 ZAMIARZE SPRZEDAY RZECZOWYCH SKt.ADNIKOW MAJATKU RUCHOMEGO 

POWATU OTWOCKIEGO. 

1. Nazwa i siedziba Sprzedajpcego: 

Starostwo Powiatowe w Otwocku 

ul. Górna 13 

05-400 Otwock 

2. Zestawienie majptku objtego sprzeda±p: 

Lp. Nazwa sprztu Opis urzqdzenia Cena 

wywotawcza 

brutto zf. 

1 Pompa hydroforowa SQA 403 - uywana (zakupiona w 2019 roku) 1 300 it. 

- odtczona w roku 2020  
2 Zbiornik hydroforowy o pojemnoci - u±ywany (zakupiony w 2019 roku) 2 000 it. 

400  - odIczonywroku 2020  

3 Zbiornik hydroforowy o pojemnoci uywany (zakupiony w 2019 roku) 2 000 it. 

400 odIczonywroku 2020  

3. Termin, miejsce i trvb ziozenia oferty 

Ofertq mona ztoy do dnia 30 wrzenia 2022r. do godziny 10.00 w Kancelarii Starostwa 

Powiatowego w Otwocku, ul. Górna 13, pok.104 w zamkniQtej kopercie z adnotacj: 

,,OFERTA - og{oszenie o sprzeday mienia." 

4. Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 

Sala konferencyjna pok. 121 w dniu 30 wrzenia 2022 r. o godz. 10.30. 

5. Miejsce i termin, w którym mona obejrze przedmiot sprzeday. 

Przedmiot sprzeday mona obejrze w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Komunardów 10 w dni robocze w godzinach 9.00 - 14.00 po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu. 

Osobq uprawnionq do kontaktu w sprawie obejrzenia przedmiotu sprzeday jest: 

Ma{gorzata Baran tel. /22/778-13-30. 

6. Informacja o wadium. 

Sprzedajcy nie wymaga wniesienia wadium. 

7. Informacje o postepowaniu. 

1) Starosta ma prawo do uniewanienia pisemnego przetargu ofert bez podania przyczyny na kadym 

jego etapie. 

2) Komisja wybierze Oferenta, który zaoferuje najwy2szq cenq za wybrany sktadnik majtku bdqcy 

przedmiotem sprzeda±y. 



3) jeeIi Co najmniej dwOCh OferentOw zaoferuje jednakowa cenq za ten sam sktadnik majqtku 

ruChomego - SprzedajCy wezwie pisemnie Oferentów do zo±enia ofert dodatkowyCh, ktOryCh Cefly 

nie mogq by nisze od pierwotnie zaoferowanyCh. 

3) Oferent jest zwizany ofertq w terminie 15 dni; bieg terminu zwizania ofertq rozpoczyna siq wraz 

z upywem terminu skadania ofert. 

4) NabywCa bdzie zobowizany zaptack cenq rzeczowego skadnika w terminie 7 dni od daty 

przekazania do oferenta prawid{owo wystawionej faktury sprzeday pod rygorem uniewanienia 

postpowania. 

5) Wydanie przedmiotu sprzeday nastqpi protokolarnie niezwfoznie po potwierdzeniu otrzymania 

wp{aty. 

6) W postepowaniu file mogq uCzestniCzy osoby, o któryCh mowa w art. 107 § 4 ustawy o 

Postpowaniu egzekuCyjnym w administraCji. 

7) SprzedajCy zastrzega sobie moIiwo zmiany warunków postepowania. 

8) SprzedajCy zastrzega sobie prawo wezwania oferentOw do: 

- z{ozenia wyjanieó odnonie treCi z{OZOflyCh ofert tub dokumentów, 

- uzupethienia brakOw formalnyCh w z{oonyCh ofertaCh. 

9) Komisja odrzuCi ofertq w przypadku, gdy zostanie ztoona po uplywie wyznaczonego terminu. 

10. 	Wymagania jakimi powinna odpowiada oferta. 

1) Oferta musi by sporzdzona w jzyku poiskim z zaChowaniem formy pisemnej pod rygorem 

niewaznosCi. 

2) Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem I z{oeniem oferty ponosi Oferent. 

3) Ofertq nale±y zio±y w nieprzejrzystym, zamkniQtym opakowanlu/koperCie, w sposób 

gwarantujCy zaChowanie poufnoCi jej tresCi oraz zabezpieCzajCy jej nienaruszaIno do terminu 

otwarCia ofert. 

4) Wzór oferty stanowi za{qCznik nr 1 do niniejszego og{oszenia. 

5) Oferta musi by podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obroCie 

gospodarCzym, zgodnie z aktem rejestraCyjnym. OznaCza to, ±e jeeIi upowanienie takie file wynika 

wprost z dokumentu stwierdzajqCego status prawny wykonawCy, to do oferty nalezy do{qCzy 

stosowne petnomoCniCtwo. 

6) Oferta sktadana przez osoby prywatne winfla by podpisana Czytelnie imieniem I nazwiskiem. 

7) Oferowana cena file mote by nisza od ceny wywoawCzej. 

8) Oferta musi zawiera: 

- imiq i nazwisko oraz adres lub nazwq firmy I adres siedziby, 

- okreIenie przedmiotu sprzeda±y, 

- deklarowanq cenq nabyCia, 

- owiadCzenie oferenta, 2e zapoznaf siq ze stanem przedmiotu sprzeda±y lub ±e ponosi wytCzn 

odpowiedziaIno za skutki rezygnaCji z ogIdzin. 	 STAROSTA 

KrysztofSzczegie1niak 
......................... 00 .......... 00 


