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INSTYTUT  OGRODNICTWA  W  SKIERNIEWICACH 

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja 1/3 tel. (46) 833-22-11, 833-20-21 

zaprasza do składania ofert na zakup w trybie bezprzetargowym 

niżej wymienionych pojazdów, maszyn i urządzeń. 
 

Opis sprzedawanego sprzętu: 

L.p. Nazwa 
Rok   

Cena 

oszacowania 

prod.   (netto)
 *)

 

1 Samochód Renault KANGOO 1,4  nr rej. ES32086 1998 D 2.520,- zł 

2 Kocioł grzewczy, olejowy, przenośny – 2 szt. 1996 R 2.000,- zł/szt. 

3 Przenośnik taśmowy 1987 R 3.018,- zł 

4 Mieszalnik ślimakowy do ziemi ~1990 R 4.394,- zł 

5 Maszyna do zbioru warzyw okopowych ~1990 R 3.500,- zł 

6 Podnośnik ciągnikowy ~1980 R 990,- zł 

7 Maszyna do przesiewania ziemi ~1990 R 2.091,- zł 

8 Przenośnik skośny ~1980 R 1.673,- zł 

9 Maszyna do pielenia 1970 R 2.142,- zł 

10 Opryskiwacz STORM 1001 ~1980 S 4.000,- zł 

11 Deszczownia (rury Al – 105 szt., osprzęt różny - 23 szt.) ~1980 S 8.390,- zł 

12 Motokultywator „Fortschritt” 1991 S 900,- zł 

13 Glebogryzarka samobieżna ACOME MOTORI (benzyna) ~1980 S 810,- zł 

14 Wózek MELEX towarowy (niesprawny) 1987 S 1.440,- zł 

15 Motokultywator ROBI - D 314,- zł 

16 Wózek paletowy ręczny - D 360,- zł 

17 Konstrukcja tunelu foliowego 6x30 m wraz z grzejnik. ~1990 W 1.500,- zł 

18 Rury grzewcze po tunelach foliowych ~1990 W 400,- zł 

19 Siewnik do nawozów lejkowy RNZ 1987 D 200,-zł 

20 Belka sadownicza herbicydowa z osłoną P SBH-2A - D 250,-zł 

21 Belka sadownicza herbicydowa z osłoną L - D 250,-zł 

22 Czołowy zgarniacz gałęzi na tył ciągnika - D 200,-zł 

23 Podgrzewacz wody (parnik) - D 125,-zł 

24 Pompa głębinowa bułgarska do remontu - D 200,-zł 

25 Pompa głębinowa bułgarska do remontu - D 200,-zł 

26 Szafa metalowa z nagrzewnicą do suszenia odzieży - D 100,-zł 

27 Pompa do opryskiwacza włoska AR 1265 z uszk. obudową - D 500,-zł 

28 Pompa do opryskiwacza włoska Kappa 125 do remontu - D 500,-zł 

29 Opryskiwacz herbicydowy Termit  S 500,-zł 

30 Świder hydrauliczny ciągnikowy  S 70,-zł 

31 Rozsiewacz lejkowy do nawozów  S 125,-zł 

32 Sprężarka sadownicza ciągnikowa napęd.WOM-em ~1980 S 100,-zł 

33 Konstrukcja tunelu foliowego (1984) nr ewidencyjny 56-10 1984 R 400,-zł 

34 Pług 3-skibowy (1993) nr ewidencyjny98-10 1993 R 700,-zł 

35 Odśnieżacz wirnikowy ciągnikowy  S 200,-zł 

36 Waga zegarowa ~1985 D 200,-zł 

D DĄBROWICE    
R RYBICKIEGO 15/17    
S RYBICKIEGO 8    
W WARYŃSKIEGO 14    

 

 

Uwaga! 
*) 

 Do cen netto będzie doliczony podatek VAT 23%. 
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Warunki oferty: 

1. Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie „Oferta na sprzedaż 

pojazdów, maszyn i urządzeń – pozycja nr …” należy składać w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 28.02.2017 r. do godz. 9
00 

bezpośrednio w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa ul. 

Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice lub przesłać listownie na wskazany powyżej 

adres. 

2. Oferta – pod rygorem jej odrzucenia – powinna zawierać: 

1) Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres składającego ofertę, 

2) Oferowaną cenę netto, w przypadku poz. 1 – 18 nie niższą niż ½ ceny oszacowania 

natomiast w przypadku poz. 19-36 nie niższą niż cena oszacowania, należny podatek VAT, 

oferowaną cenę brutto podaną liczbowo i słownie, 

3) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami zaproszenia i przyjęciu ich bez 

zastrzeżeń, 

4) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem postępowania, jego stanem 

technicznym i prawnym, 

5) Datę sporządzenia oferty, podpis oferenta lub podpisy osób upoważnionych do 

reprezentowania oferenta niebędącego sobą fizyczną, na ofercie i oświadczeniach, 

3. Oferta może dotyczyć więcej niż jednej pozycji z tabeli, z zastrzeżeniem że w przypadku 

złożenia oferty na kilka pozycji oferowaną cenę (zgodnie z instrukcją zawartą w pkt 2 ppkt 2) 

należy podać dla każdej pozycji oddzielnie, 

4. Oferent jest związany ofertą przez minimum 30 dni. 

5. Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 28.02.2017 r. o godz.11
00

 w Sali 

konferencyjnej w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa, ul. Pomologicznej 18, 96-100 Skierniewice. 

6. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferowali 

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

którzy zaoferowali taką samą cenę. 

7. Sprzedający nie odpowiada za braki, usterki i wady ukryte w oferowanym sprzęcie. 

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru 

którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przedmiotowego postępowania lub jego unieważnienia 

bez podania przyczyny. 

9. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni listami poleconymi. 

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

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

wraz z naliczonym podatkiem VAT w formie przelewu na konto sprzedającego nr 08 1240 

3321 1111 0000 2853 6787 w PEKAO S.A. I O/Skierniewice (z wpisaniem nazwy sprzętu w 

treści przelewu). Wpłaty za ten sprzęt należy dokonać w ciągu 7 dni od daty sprzedaży. 

Zakupiony sprzęt zostanie wydany nabywcy po zaksięgowaniu przedmiotowego wpływu na 

koncie sprzedającego. 

12. Bliższe informacje dotyczące postępowania oraz oferowanego sprzętu można uzyskać w 

Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18lub telefonicznie pod numerami: 468 345 303 lub kom. 

510 929 864. 
    

   

Postępowanie odbywa się na podstawie § 29 Rozporządzenia 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.). 

 

 
 


