Zalqcznik Nr 1
do zarzqdzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy
Leoncin z dnia 10 maja 2018 r.

OGLOSZENIE
0 PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedak uywanego agregatu prqdotworczego marki SDMO typu NS 75V Super Silent,
stanowicego ruchome mienie komunalne Gminy Leoncin.
Nazwa I siedziba sprzedajcego:
Gmina Leoncin, 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3, NIP 531-16-66-399,
013270471, w imieniu której dziala:
Adam Miroslaw Krawczak - Wójt Gminy

REGON:

Opis przedmiotu sprzedazy:
Przedmiotem sprzedazy jest agregat prdotwórczy napçdzany silnikiem spalinowym.
Urzqdzenie jest sprawne. Agregat prdotwórczy jest osadzony na ramie i zamkniçty
w obudowie, jest zamocowany do podloza.
Dane techniczne agregatu:
Producent:
Model:
Nr fabryczny:
Rok produkcji:
Moe:
Napiçcie:
Przebieg/czas pracy:
Automatyka sterujjca:
Masa wiasna:
Generator:
Silnik:

SDMO
NS 75 VA Super Silent
AVP81465 - O1G/781167
02/1998
75kVA /60KW / 108A
400V/ 3 - fazowe
164h
G 2000 Auto
1325 kg
Leroy Somer
Perkins

CENA WYWOLAWCZA: 10800,00 zi
Sprzedaz nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6
ustawy z dnia ilmarca 2004 r. o podatku od towarów i uslug ( Dz.U. z 2017, poz.1221
ze zm.).
Przetarg odbçdzie sic w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 1500
w Urzçdzie Gminy Leoncin przy ul. Partyzantów 3, pok. nr 5.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem przystpienia do przetargu jest ziozenie pisemnej oferty, która powinna
zawieraé:
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1. imiç, nazwisko i adres lub nazwç (firmç) i siedzibç oferenta,
2. oferowan4 cenç nabycia, która the mo2e byá nizsza niz cena wywolawcza,
3. podpis oferenta.
Ofertç na1ey zlozyá w sekretariacie Urzçdu Gminy w zaklejonej kopercie z napisem
Przetarg na sprzedaz agregatu prqdotwórczego, najpó±niej w dniu 18 czerwca 2018 r. do
godz. 1400 .
Pozostale informacje:
1) Nabywca jest zobowiqzany zaplaciá cenç nabycia w wyznaczonym terminie, the
dlu2szym niz 7 dni od dnia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedazy nastpi
niezwlocznie p0 podpisaniu umowy i zaplaceniu ceny.
2) Sprzedajqcy zastrzega sobie prawo zamkniçcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyn.
3) Agregat prqdotwórczy mozna obejrzeé na terenie Oczyszczalni w Michalowie 4c p0
wczeniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Samorzqdowego Zakiadu
Budetowego Leoncin tel. 513 181 100; (22) 785 6138.
4) B1isze informacje mozna uzyskaé telefonicznie pod w/w numerami lub bezporedtho
w Urzçdzie Gminy pok. nr 13.

WOJT GMINY
Adam Miroslaw Krawczak

Zalqcznik Nr 2
do zarzqdzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Leoncin
zdnia I0maja20I8r.

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaz agregatu prqdotwórczego marki SDMO typu Ns 75V Super Silent.

1. Niniejszy regulamin obela zasady i sposób przeprowadzenia przetargu na sprzeda
agregatu prdotwOrczego
2. Czynnoci zwizane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa
w skladzie trzyosobowym, powolana przez WOjta Grainy. W przetargu nie mog
uczestniczyé osoby wchodzqce w skiad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym
osobom, a take osoby, które pozostajq z czlonkami komisji przetargowej w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, Ze moZe budzié to uzasadnione wqtp1iwoci co do
bezstronnoci komisji przetargowej. Czlonkowie komisji skladajq stosowne pisemne
owiadczenia.
3. Cenç wywolawczq do pierwszego przetargu ustala sic w oparciu o opiniç rzeczoznawcy.
4. Przetarg jest wazny bez wzglcdu na liczbç uczestników, jeZeli chociaz jeden uczestnik
zaoferuje cenç r6wn4 Co najmniej cenie wywolawczej.
5. Warunkiem przystqpienia do przetargu jest zioZenie pisemnej oferty, która powinna
zawieraé:
a) imiç, nazwisko i adres lub nazwç (firmç) i siedzibç oferenta;
b) oferowanq cenç nabycia, która nie moZe bye niZsza niz cena wywolawcza;
C) podpis oferenta;
6. Ofertç skiada sic w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie okrelonym w ogloszeniu
o przetargu.
7. Rozpoczynajqc przetarg, komisja przetargowa:
- stwierdza prawid1owoC ogloszenia przetargu;
- ustala liczbç zgloszonych ofert, podaje imiona, nazwiska albo nazwy firm, które
zioZyly oferty i zostaly dopuszczone do przetargu,
- otwiera koperty z ofertami zioZonymi we wskazanym terminie, miejseu i formie;
8. Komisja przetargowa odrzuca ofertç, jeZeli:
- zostala ziozona p0 wyznaczonym terminie, w niew1aciwej formie,
- nie zawiera danych o których mowa w pkt 5 regulaminu lub sq one niekompletne,
meczytelne lub budzq inn, wqtpliwoC.
9. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferowal najwy2szq eenç. W przypadku
zioZenia rownorzçdnych ofert zostanie zorganizowany przetarg ustny ograniezony do
oferentów, ktOrzy zloZq takie oferty.
10. Nabywca jest zobowizany zaplaciC cenç nabycia w terminie wyznaczonym przez
sprzedajcego, nie dluZszym niZ 7 dni od dnia przetargu.
11. Wydanie przedmiotu sprzedaZy nastqpi niezwlocznie P0 zaplacenlu przez nabywcç ceny
nabycia.
12. Z przetargu komisja sporzqdza protokól, który w szczeg61noci powinien zawieraC:
a) okre1enie miej sea i czas przetargu,
b) imiona i nazwiska oraz podpisy czlonków komisji przetargowej,
c) wysokoC ceny wywolawczej,
d) zestawienie ofert, które wplynçly w odpowiedzi na ogloszenie,
e) najwyzszq cenç zaoferowanq za przedmiot sprzeda2y,

