OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr 1/2016 z dnia 2 lutego 2016 r.

Gmina Wrocław – Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu, al. Brücknera 10, 51-410
Wrocław, reprezentowaną przez: Marek Łaźniak Dyrektor Zespołu Szkół nr 14
we Wrocławiu, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż Zestawu
pływającego Westeplatte II

I.

Nazwa i adres sprzedającego

Zespół Szkół nr 14
al. Brücknera 10
51–410 Wrocław
zwany dalej „sprzedającym” lub „Szkołą”
Prowadzący przetarg:
Przetarg w imieniu sprzedającego prowadzi 4 osobowa Komisja przetargowa w składzie:
Pani Iwona Saletnik - Sekretarz
al. Brücknera 10
pok. 207
tel. +48 713246900
e-mail: sekretariat@lo14.wroc.pl
Pan Wojciech Siwoń - Przewodniczący
al. Brücknera 10
pok. 109 a
tel. +48 713246906
e-mail: administracja@lo14.wroc.pl
Pani Bożena Litmanowska - Członek
al. Brücknera 10
pok. 109 a
tel. +48 713246906
e-mail: blitmanowska@lo14.wroc.pl
Pan Piotr Misiak- Członek
al. Brücknera 10
pok. 109 a
tel. +48 713246906
e-mail: administracja@lo14.wroc.pl

Przewodniczący Komisji przetargowej jest jednocześnie wyznaczony do kontaktu ws.
sprzedaży przedmiotu przetargu.
II.

Opis przedmiotu przetargu

Zestaw pływający Westerplatte II.
Szczegółowy opis przedmiotu przetargu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
III. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza wynosi 700 000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych
00/100 gr.)
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Termin uiszczenia ceny nabycia: 7 dni od dnia zamknięcia przetargu (zamknięcie
przetargu następuje w dniu zawarcia umowy).
IV.

Wadium

1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł, (słownie:
sześć tysięcy złotych 00/100 gr). Oferent zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu
- wadium Westerplatte II.
2. W przypadku oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium
może być wniesione przez jednego lub kilku oferentów, pod warunkiem, iż łączna
wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim
przypadku wnosząc wadium należy dodatkowo wskazać w imieniu kogo jest
wnoszone.
3. Wadium może być wnoszone wyłącznie w jednej formie: pieniądzu - przelewem na
rachunek bankowy sprzedającego:
PKO BP Wrocław, nr 73 1020 5226 0000 6402 0416 5882;
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (29.02.2016 r.,
godzina 10.00), przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego sprzedający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy
bank prowadzący rachunek sprzedającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane
na koncie sprzedającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Oferent, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a
jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium sprzedający sprawdzi w ramach
własnych czynności proceduralnych.
6. Sprzedający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę
zalicza się na poczet ceny.
7. Sprzedający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek oferenta, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
8. Sprzedający zatrzymuje wadium, jeżeli:
- oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zakupu barki wraz pchaczem na warunkach określonych w ofercie,
- z oferentem, którego oferta została wybrana, zawarcie umowy stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie oferenta.
V.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu w oryginale. Ofertę należy
umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i
adresem oferenta, zaadresowane następująco:
Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu
al. Brücknera 10
51–410 Wrocław
oraz opisane:
„Przetarg na sprzedaż Zestawu pływającego Westerplatte II.
Nie otwierać przed dniem 29.02.2016 r. przed godziną 11.00”
1. Oferta winna zawierać:
a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta,
b) oferowaną cenę brutto w złotych polskich wyższą od ceny wywoławczej, oraz
zobowiązanie oferenta do uiszczenia zaoferowanej ceny w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i warunkami zapłaty
oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. Ponadto oświadczenie, że zapoznał
się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki
wynikające z rezygnacji dokonania oględzin,
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d) oświadczenie oferenta o przyjęciu do wiadomości, że Szkoła zastrzega sobie
prawo unieważnienia postępowania przetargowego dotyczącego zbycia przedmiotu
przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.
2. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej, winny być podpisane przez
oferenta lub osoby przez niego upoważnione.
3. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo. Dołączane pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie
oryginału albo kopii poświadczonej notarialnie.
4. Sprzedający dołącza do ogłoszenia wzór Formularza ofertowego (załącznik nr 2).
VI.

Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu

1. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Zespole Szkół nr 14,
al. Brücknera 10, 51–410 Wrocław, w pok. 109 a - Pan Wojciech Siwoń,
( tel. 713246906) oraz Pani Bożena Litmanowska ( tel. 713246906), pok. 109 a
2. Zestaw pływający Westerplatte II można oglądać w byłej stoczni Zacisze w dniach:
9-12, 16-19, 23-26 luty 2016 r. w godz. 10.00 – 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu
konkretnego terminu z Panem Wojciechem Siwoniem, ( tel. 713246906 ).
VII. Termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły al. Brucknera 10, 51-410 Wrocław pok.
207 w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. do godz. 10.00, osobiście lub za
pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich.
2. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, sprzedający uznaje za
termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
sprzedającego.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert, odbędzie się w siedzibie Szkoły al.
Brucknera 10, 51-410 Wrocław pok. 207), w dniu 29 lutego 2016 r. o godz. 11.00
4. Podczas sesji otwarcia ofert, podane zostaną do publicznej wiadomości: imię,
nazwisko lub nazwa (firma), oraz adres oferenta oraz zaproponowana przez niego
cena.
5. Jeżeli w przetargu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, komisja przetargowa wzywa tych
oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach.
6. Okres, w którym oferent jest związany złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu
terminu składania ofert. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu
związania ofertą.
7. Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
oraz przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
VIII. Termin i zasady zawarcia umowy sprzedaży
Szkoła zawiadomi wyłonionego w wyniku przetargu oferenta o miejscu i terminie
zawarcia umowy sprzedaży. W dniu zawarcia umowy zostanie wystawiona faktura.
Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem tej umowy ponosi oferent (nabywca).
Płatność ceny sprzedaży nastąpi przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
sprzedaży, na rachunek sprzedającego
PKO BP Wrocław, nr 73 1020 5226 0000 6402 0416 5882;
Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez sprzedającego.
IX.

Wzór umowy sprzedaży

Sprzedający dołącza do ogłoszenia wzór umowy sprzedaży (załącznik nr 3).
X.
1.

Pozostałe informacje
Oferta zostanie odrzucona w następujących sytuacjach:
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a)

2.

oferta nie została podpisana przez oferenta lub przez osobę przez niego
upoważnioną,
b) oferta została podpisana przez osobę, dla której nie dołączono pełnomocnictwa
w wymaganej formie,
c) oferta nie zawiera wymaganych przez sprzedającego oświadczeń, o których
mowa w dziale V, pkt 1 lit. c) i d),
d) oferta została złożona po upływie terminu składania ofert lub została złożona w
niewłaściwym miejscu,
e) oferent złożył więcej niż jedną ofertę albo złożył swoją ofertę i jednocześnie jest
jednym z oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
f) oferent zaoferuje cenę zakupu przedmiotu przetargu równą lub niższą od ceny
wywoławczej.
Dokumenty z przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż Zestawu
pływającego Westerplatte II stanowiącego własność Szkoły są do wglądu w Zespole
Szkół nr 14, al. Brücknera 10, 51–410 Wrocław, pokój nr 207.

Szczegóły na stronie internetowej pod adresem:

http://lo14.wroc.pl/

Wrocław, dnia 2.02.2016 r.

.....................................................
Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu – załącznik nr 1
2. Wzór - Formularz ofertowy - załącznik nr 2
3. Wzór umowy sprzedaży - załącznik nr 3
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