Nadleśnictwo Łobez

Łobez, 18.10.2019
Zn. spr.: SA.234.5.3.2019

Ogłoszenie o przetargu
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Łobez
ul. Bema 15 ,73-150 Łobez
e-mail: lobez@szczecin.lasy.gov.pl
telefon: 91 39 740 63, fax: 91 39 765 66
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.
2018 poz. 2129), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 grudnia 1994 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz. U. 1994, Nr 134, Poz. 692) oraz Zarządzenia nr 17/2012
Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez w sprawie zasad sprzedaży składników
majątkowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Łobez,
Ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony ofertowy
na sprzedaż komputera HP ProBook 4730
1. Opis przedmiotu sprzedaży
Marka, model, typ:

HP ProBook 4730

Rodzaj:

Notebook

Data nabycia:

29.12.2011 r.

Stan techniczny:

Komputer zużyty, widoczne ślady
użytkowania, bez dysku twardego i
systemu operacyjnego.

2. Cena wywoławcza wynosi 550,00 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych)
i jest ceną brutto.
3. Termin składania i otwarcia ofert
Oferty wraz z ceną brutto należy składać w Sekretariacie Nadleśnictwa Łobez
(pokój nr 3), ul. Bema 15, 73-150 Łobez, do dnia 04.11.2019 r. do godziny 10.00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na drugi przetarg na sprzedaż komputera
HP ProBook 4730”. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.11.2019 r. o godzinie 10.30 w świetlicy
Nadleśnictwa Łobez, ul. Bema 15, 73-150 Łobez.
4. Warunki uczestnictwa w przetargu
1) Złożenie prawidłowej oferty zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2) Sprzedający odstępuje od wymagania wadium.
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5. Sposób przygotowania oferty
Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oferenta;
2) Numer PESEL lub NIP oferenta o ile spoczywa na nim obowiązek ich
uzyskania;
3) Datę sporządzenia oferty;
4) Oferowaną cenę zakupu brutto;
5) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami przetargu
oraz stanem przedmiotu sprzedaży;
6) Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby przetargu-klauzula RODO;
7) Czytelny podpis oferenta;
8) Pełnomocnictwo (o ile oferent działa przez pełnomocnika);
Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
ogłoszenia o przetargu.
6. Sposób postępowania w przypadku złożenia równorzędnych ofert
W przypadku złożenia dwóch lub więcej równorzędnych najkorzystniejszych ofert
komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy
złożyli te oferty. Oferenci mogą jednorazowo w formie pisemnej zwiększyć kwotę.
Oferta wyższa wygrywa.
7. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej cenę
1) Oferta najkorzystniejsza to oferta zgodna z treścią niniejszego ogłoszenia zawierająca
najwyższą cenę.
2) Cena zaoferowana musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej podanej w
ogłoszeniu.
3) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8. Dodatkowe informacje:
1) Nabywca zapłaci cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania wyboru
ofert w przeciwnym wypadku traci prawa wynikające z przetargu.
2) Nadleśnictwo Łobez zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
3) Nadleśnictwo Łobez nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu
sprzedaży.
4) Osoby zainteresowane kupnem mogą dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży do dnia
złożenia ofert w godzinach 7.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu się z osobą
wyznaczoną do kontaktów Panią Haliną Żabińską tel. 913974063, 694 457 188.
5) Po skutecznym dokonaniu zapłaty nastąpi odbiór przedmiotu sprzedaży.
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