Powiat Rypiński reprezentowany przez dyrektor Zespołu Szkól Nr 4 im. Ziemi
Dobrzyńskiej w Nadrożu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn
rolniczych , będących własnością Powiatu Rypińskiego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
MASZYN ROLNICZYCH
Podstawa prawna: § 8 ust.1 i § 9ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który
wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz.761 z 2010 roku).
Tabela nr1. Maszyny rolnicze przeznaczone do sprzedaży

Lp.

Nazwa maszyny

1.

Siewnik
pneumatyczny
sześciorzędowy
S058 Agromet
Beczkowóz-wóz
asenizacyjny typ
T 507/3
Suszarnia z
blachy
ocynkowanej (
do
samodzielnego
demontażu)
Opryskiwacz
sadowniczy
„Ślęza”

2.

3.

4.

Rok
produkcji
1985

Cena
wywoławcza
2500,00 zł

Wysokość
Stan
postąpienia techniczny
50,00 zł
Do
naprawy

2002

5000,00 zł

100,00zł

Sprawny

1000,00 zł

20,00zł

Niesprawna 30,00zł

2500,00 zł

50,00zł

Sprawny

Wadium
75,00zł

150,00zł

75,00zł

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. o godz. 11-tej w budynku Zespołu
Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, Nadróż 1, sala nr 4
3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej
dowód tożsamości oraz w sekretariacie szkoły pobrać numerki do licytacji.
4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wniesienie wadium - wpłata na konto
Starostwa Powiatowego w Rypinie - 58 1020 5024 0000 190201376029 przy czym liczy się
termin faktycznego wpływu wadium na konto. W tytule płatności wadium należy wpisać:
PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
MASZYN ROLNICZYCH W ZSNR4 W NADROŻU oraz nazwę maszyny lub maszyn,
za które wnoszone jest wadium
Wybranemu oferentowi wadium zostanie zarachowane na poczet zakupionego sprzętu, a
pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu 5 dni na wskazane konto. Numer
1

konta wraz z wnioskiem o zwrot wadium oferenci przekazują po zakończeniu przetargu w
sekretariacie szkoły na formularzu pobranym z sekretariatu.
5. Nabywca maszyny jest zobowiązany zapłacić za zakupioną maszynę najpóźniej w
przeciągu trzech dni od wystawienia faktury.
6. Zakupione maszyny należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie do 5
dni roboczych po uiszczeniu należności .
7. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac
związanych z załadunkiem i transportem nabytych maszyn ponosi nabywca.
8. Przeznaczony do sprzedaży sprzęt można oglądać w godz. od 9-tej do 14-tej od
poniedziałku do piątku od ogłoszenia przetargu do dnia 22 października 2018r. lub w innym
umówionym z dyrekcją terminie w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu,
Nadróż 1, 87-515 Rogowo , po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym celem oddelegowania
pracownika do wskazania sprzętu (tel. 608 464 452, 54 270 31 12).
9. Powiat Rypiński reprezentowany przez dyrektor Zespołu Szkól Nr 4 im. Ziemi
Dobrzyńskiej w Nadrożu zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej
bez podawania przyczyny.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. .Ziemi Dobrzyńskiej
mgr inż. Anna Banasiak
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