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INSTYTUT  OGRODNICTWA  W  SKIERNIEWICACH 
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja 1/3 tel. 468 332 211, 468 332 021  

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w dniu 28.02.2017 r. o godz. 11
00

  

na sprzedaż pojazdów i urządzeń. 
 

Tabela nr 2: Opis sprzedawanego sprzętu.  

L.p. Nazwa 
Rok 

produkcji 

Cena 

wywoławcza 

(netto)
 *)

 

Wadium 

przetargowe 

1. Samochód Daewoo Leganza uszkodzony 1998 1.600,- zł 160,- zł 

2. Samochód Renault Espace uszkodzony 2007 1.900,- zł 190,- zł 

3. Moduł do oznaczania siarki LECO  2007 21.900,- zł 2.190,- zł 

Uwaga!  
*) 

 Do wylicytowanych cen netto będzie doliczony podatek VAT 23%. 
 

Warunki uczestnictwa w przetargu: 

1. Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie „Przetarg – zbędny sprzęt” należy 

składać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2017 r. godz. 9
00 

bezpośrednio w siedzibie Instytutu 

Ogrodnictwa w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 lub przesłać listownie na podany adres. O 

dotrzymaniu wymaganego terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Instytutu. 

2. Oferta winna zawierać: 

1) wskazanie pozycji z tabeli 

2) oferowaną cenę nabycia netto nie niższą od ceny wywoławczej plus podatek VAT,  

3) imię i nazwisko lub firmę oferenta,  

4) adres oferenta i telefon kontaktowy.  

5) dowód wpłacenia wadium.  

6) w przypadku osób prawnych i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej 

należy dołączyć odpis z właściwego rejestru. 

3. Każda z ofert może dotyczyć tylko 1 pozycji z tabeli. Jeżeli oferent chce kupić więcej sprzętu, musi 

na każdą z pozycji złożyć osobną ofertę i wpłacić wadium. 

4. Oferent przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 

sprzętu z danej pozycji na konto nr 08 1240 3321 1111 0000 2853 6787 PEKAO SA o/Skierniewice 

w terminie do dnia 27.02.2017  r. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków 

pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy. 

5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od 

zawarcia umowy, jak również jeżeli żaden oferent nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej 

cenie wywoławczej. 

6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bez odsetek 

bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta zostanie 

zarachowane na poczet ceny. 

7. Otwarcie kopert z ofertami i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w dniu 28.02.2017 r. o godz. 

11
00

 przy ul. Pomologicznej 18. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni listami 

poleconymi. 

8. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali 

taką samą cenę lub też do kontynuowania przetargu w formie licytacji pomiędzy oferentami, którzy 

zaoferowali taką samą cenę.  

9. Sprzedawca nie odpowiada za braki, usterki i wady ukryte w oferowanym sprzęcie oraz zastrzega 

sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu lub 

jego unieważnienia bez podania przyczyn. 

10. Wszelkie podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu obciążają nabywcę. 

11. Po wyborze najkorzystniejszej oferty nabywca zobowiązany jest  do zapłaty całej ceny nabycia wraz 

z naliczonym podatkiem VAT (pomniejszonej o wartość złożonego wadium) w formie przelewu na 

konto sprzedającego nr 08 1240 3321 1111 0000 2853 6787 PEKAO SA o/Skierniewice (z 

wpisaniem nazwy sprzętu w treści przelewu). Wpłaty za ten sprzęt  należy dokonać w ciągu 7 dni od 

daty sprzedaży. 

12. Zakupiony sprzęt zostanie wydany nabywcy po zaksięgowaniu przedmiotowego wpływu na koncie 
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sprzedającego. 

13. Dodatkowych informacji udziela: 

1) poz. 1 i 2 - Sławomir Śliwkowski tel. 663 001 333, 

2) Poz. 3 – Marek Słowiński, tel. 468 345 303 lub 510 929 864. 

w godz. 8
00

 – 15
00 

 od poniedziałku do piątku w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. 

Sprzęt można oglądać po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Instytutu w Skierniewicach 

przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 (dot. pozycji 1-2) oraz ul. Pomologicznej 18 (dotyczy pozycji 3). 

14. Przetarg odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 

października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez 

przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r. nr 97, poz. 

443 ze zm.). 

Zapraszamy do składania ofert. 

 

Ponadto Instytut Ogrodnictwa posiada również do zbycia sprzęt nie objęty procedurą przetargową. 

Wykaz sprzętu oraz ceny wywoławcze znajdują się na stronie www.inhort.pl w zakładce Ogłoszenia IO 
 

 

http://www.inhort.pl/

