
1 | S t r o n a  

 

                                                                                                                                  Mońki dn. 14.07.2017 r. 

Nr ZP/5/2017 

Ogłoszenie o III przetargu ofertowym na sprzedaż przyczepy platformowej 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki 
REGON 366211644; NIP 5461393135 
Tel./fax 85 716 27 64, 85 716 26 63 
www.zgkimmonki.pl 
e-mail: zgkimmonki@poczta.onet.pl 
 
2. Przedmiot przetargu: 
 
Rodzaj pojazdu:                                   przyczepa platformowa [ najazdowa ] 
Marka pojazdu:                                   POM-ŚREM 
Model pojazdu:                                   TO - 35 
Rok produkcji:                                      1987 
Nr rejestracyjny:                                  BMN  63GY 
Nr identyfikacyjny [VIN]:                    5496 
Kolor powłoki lakierniczej:                czerwony  
Stan techniczny:                                  dobry,  wykorzystywana do przewozu spycharki 
 
3. Tryb przetargu: 
Pisemny przetarg ofertowy 
 

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

a) złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 26 lipca 
2017 roku, do godz. 10.00. 

b) wniesienie wadium w wysokości  410,00  zł, tj. min. 5% ceny wywoławczej, słownie: czterysta 
dziesięć  złotych,  

c) wadium wnosi się wyłącznie w formie pieniężnej, w walucie PLN, 
d) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone 

zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania lub odrzucenia oferty,  
e) wadium złożone przez kupującego zalicza się w poczet ceny sprzedaży,  
f) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent. Którego oferta została wybrana uchyli 

się od zawarcia umowy,  

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Sprzedającego:  Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o., ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki – sekretariat 
pokój nr 106 [ I piętro budynku ] lub ze strony internetowej www.zgkimmonki.pl 
 
5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu 
 
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: 
a) imię i nazwisko lub nazwę [ firmę ] oferenta 
b) adres siedziby [ firmy ] oferenta 
c) telefon kontaktowy 
d) numer PESEL i NIP oferenta a w przypadku firm nr REGON 
e) datę sporządzenia oferty 
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f) cenę ofertową i warunki jej zapłaty 
g) oświadczenie oferenta że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub że ponosi 
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin sprzedawanego pojazdu 
 
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych. 
 

6. Cena wywoławcza. 

Cenę wywoławczą ustalono na  8.191,80 zł [ brutto ].  

Przystępujący do przetargu powinni wykazać się dowodem wpłaty wadium w wysokości  410,00 zł. 

Wadium należy wpłacić w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z 

o.o., pokój nr 8 – parter budynku, lub na konto Spółki:  Bank Spółdzielczy w Mońkach   Nr konta: 16 

8085 0005 0007 3033 2000 0010  najpóźniej w dniu otwarcia ofert, tj. 26 lipca 2017 roku, przed godz. 

10.00. 
 

7. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty 
 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  [ oświadczenie, potwierdzenie wpłaty wadium ] należy 
złożyć w dni robocze [ poniedziałek – piątek ] w godzinach 7.00 – 15.00 nie później niż jednak do dnia 
26 lipca 2017 roku, do godz. 10.00, w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Mońkach sp. z o.o., ul. Kolejowa 21 pokój 106 [ parter budynku ]  w zamkniętej kopercie z napisem: 
 

„Oferta na zakup przyczepy platformowej – III przetarg” 
 

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej 
najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy 
podali jednakowe ceny. Kwota postąpienia nie może być niższa od 100,00 zł. Komisja zawiadomi 
oferentów o dodatkowym terminie. 
 

8. Miejsce otwarcia ofert. 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca  2017 roku, o godz. 10.15, w pokoju nr 10 [ parter budynku ], 
siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o., ul. Kolejowa 21, 19 – 
100 Mońki. Termin związania ofertą zakupu wynosi 14 dni.  
 
9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 
9.1 Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie 
wniósł wadium, 
9.2 Nie zawiera danych i dokumentów takich jak: 
a)  dowód wpłaty wadium, 
b)  informacji o których mowa w pkt. 5 
O odrzuceniu oferty komisja powiadomi oferenta niezwłocznie. 
 
10. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego. 
 
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Sprzedającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o., ul. Kolejowa 21, 19 – 100  Mońki, w dni robocze 8.00 – 14.00. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 85 716 24 14 – Wydział Transportu i Sprzętu, 
Osoba do kontaktu: Bogdan Miękisz. 
 
11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 
zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, bez podania przyczyn. 
 
12. Inne informacje: 
a) komisja przetargowa wybierze ofertę z najwyższą ceną, 
b) data podpisania umowy zostanie określona niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, 
c) oferent – kupujący w terminie podpisania umowy powinien uzupełnić całą należność za pojazd, 
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d) wydanie pojazdu nastąpi nie zwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.  
 
Złożenie jednej, ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.  
 
13. Załączniki: 
 
a) oświadczenie Oferenta – załącznik nr 1 
b) wzór umowy – załącznik nr 2 
c) wzór oferty – załącznik nr 3  
 

                                                                                                                                              PREZES   ZARZĄDU 
ZGKiM Mońki sp. z o.o.  

 
                                                                                                                                               inż. Mariusz Kulesza 

 
 


