ZA

CZNIK NR 2

OG OSZENIE O PRZETARGU DOTYCZ CYM SPRZEDA Y
STA EGO
ZBIORNIKA CI NIENIOWEGO
WÓJT GMINY OPATÓWEK
OG ASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDA STA EGO ZBIORNIKA CI NIENIOWEGO
1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Gmina Opatówek
Plac Wolno ci 14
62-860 Opatówek
tel.62 76180 80 fax. 62 76 18 017
adres strony internetowej: gmina@opatowek.pl
2. Przedmiot sprzeda/y:
rodzaj urz)dzenia
- zbiornik ci nieniowy /zbiornik filtracyjny/ .
Nr fabryczny
- 38059
Rok produkcji
- 1978
Producent
- Przedsi1biorstwo Remontu i Produkcji Urz)dze3 Zaopatrzenia
Rolnictwa w Wod1 w Sulechowie ul. 7wirki i Wigury 2
Pojemno 8
- 4500 l
Ci nienie obliczeniowe - 6 atmosfer
3. Miejsce i termin, w którym mo/na obejrze7 zbiornik:
00
00
Zbiornik mo:na ogl)da8 w dniach: od 05.12.2016r do 15.12.2016r. w godz. od 9 do 14
na placu przyleg;ym do Stacji Uzdatniania Wody w Opatówku, ul. Zdrojowa 2
po wcze niejszym ustaleniem terminu z Wydzia;em Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urz1du
Gminy Opatówek tel. 62 76 18 080 wew. 59.
4. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony odb1dzie si1 w Urz1dzie Gminy Opatówek, Pl. Wolno ci 14 w dniu
00
15 grudnia 2016 r. o godz.10 , sala Nr 15.
Uczestnicy przetargu ( osoby fizyczne, osoby prawne ) zobowi)zani s) przedstawi8 Komisji
Przetargowej nast1puj)ce dokumenty:
- dowód wp;aty wadium ( op;aty manipulacyjne i wyp;aty wadium obci):aj) licytanta),
- dokument potwierdzaj)cy to:samo 8 ( dowód osobisty lub paszport )
- o wiadczeniu o zapoznaniu si1 ze stanem technicznym zbiornika ci nieniowego
- za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia;alno ci gospodarczej ( dotyczy osób fizycznych
prowadz)cych dzia;alno 8 gospodarcz) )
- odpis KRS ( dotyczy osób prawnych).
5.Wadium:
Bior)cy udzia; w przetargu jest zobowi)zany do wniesienia wadium w wysoko ci 200,00 z; (s;ownie:
dwie cie z;otych) tj. 10 % ceny wywo;awczej na konto Gminy Opatówek: BS Ziemi Kaliskiej
30
w dniu przetargu z opisem
o/ Opatówek 43 8404 0006 2004 0014 4964 0001 do godz. 9
" Wadium na zakup zbiornika ci nieniowego".
Za dat1 wp;ywu wadium uwa:a si1 dzie3 wp;ywu ca;ej kwoty wadium na wskazany wy:ej rachunek
bankowy, nie za data wykonania decyzji przelewu.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostan) wybrane zwrócone zostanie
niezw;ocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium z;o:one przez nabywc1 zostanie zaliczone w poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy :aden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny
wywo;awczej lub gdy uczestnik aukcji, który j) wygra;, uchyli si1 od zawarcia umowy.

6.Cena wywo=awcza i kwota post>pienia:
Cena wywo;awcza sprzeda:y wynosi 2 000,00 z; ( s;ownie: dwa tysi)ce z;otych).
Minimalna kwota post)pienia wynosi 100,00 z; ( s;ownie: sto z;otych)
7.Obowi>zki nabywcy:
Nabywca jest zobowi)zany zap;aci8 cen1 nabycia w dniu podpisania umowy.
8.Termin zawarcia umowy:
Ustala si1 termin zawarcia umowy kupna-sprzeda:ny najpóDniej w ci)gu 3 dni, od dnia
rozstrzygni1cia przetargu.
9. Postanowienia koBcowe:
Zastrzega si1 prawo odwo;ania i uniewa:nienia przetargu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward1cki

