
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO
Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta

 w Łukowie
Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy
 na sprzedaż mienia ruchomego.

 Opis przedmiotu sprzedaży:

Lp. Rodzaj pojazdu Marka/Typ Nr rejestr. Rok 
produkcji

Cena 
wywoławcza 

(zł)
1. Samochód osobowy FIAT UNO 1,4 KAT + LPG SDL 8840 1996 700,00

2. Samochód osobowy FIAT PUNTO 1,1 KAT + LPG SDX 0900 1997 1 200,00

 Miejsce przetargu
Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie
ul. Międzyrzecka 70
21-400 Łuków
tel. 25 798 0603 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2018 roku o godzinie 1400 w sekretariacie szkoły.
 Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmioty sprzedaży :

Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie, ul. Międzyrzecka 70, 21-400 Łuków.
Przedmioty sprzedaży można obejrzeć w dniach 22-23.01.2018r. w godz. 10 00 -14 00  lub w innym terminie 
po wcześniejszym uzgodnieniu – tel. 25 789 0603

 Miejsce i tryb składania ofert
Ofertę (wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) należy złożyć 
(przesłać) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na sprzedaż mienia ruchomego”
 w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie do dnia 
26 stycznia 2018 roku do godziny 1400 (liczy się godzina i data wpływu).

 Warunki uczestnictwa w przetargu:
a). złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg 
            na sprzedaż mienia ruchomego”
b). oferta powinna zawierać:

 imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
 oferowaną cenę
 oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu 

lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Poprzez złożenie oferty, Oferent oświadcza, iż spełnia formalne warunki 
uczestnictwa w przetargu.

 Informacje dodatkowe:
a). Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru  oferty , jeżeli uczestnicy  przetargu zaoferowali 
     tę samą cenę.
b). Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu transakcji i wystawieniu
     faktury (termin nie dłuższy niż 7 dni).
c). zawiadomienie oferenta o przyjęciu oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

 Nabywca, którego oferta zostanie wybrana , zobowiązany jest do odbioru zakupnego przedmiotu sprzedaży z 
siedziby sprzedającego na własny koszt w ciągu 2 dni od zapłacenia kwoty nabycia.

 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i stan techniczny sprzedawanego przedmiotu  przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych 
powodów.

 Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert kupna.
 Informacje dotyczące ogłoszenia znajduję się na stronach BIP Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie 

pod adresem www.zs3.lukow.pl , e-mail zs3lukow@poczta.onet.pl
 Przetarg jest prowadzony na podstawie Na podstawie art. 39.1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 

7 września 1991 r. ( Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) , Art.18 – 21 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2015 poz. 2164), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 114 
poz. 761) oraz Uchwały Nr 193/504/2014 Zarządu Powiatu w Łukowie z dnia 15 października 2014 roku 



z załącznikiem.


