
OGŁOSZENIE    O  PRZETARGU  
Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż niżej wymienionego
używanego zespołu maszyny rolniczej:

1. Nazwa i siedziba jednostki przeprowadzającej przetarg:
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Grotta 3A, 28-100 Busko-Zdrój
2. Dane identyfikacyjne zespołu przeznaczonego do sprzedaży:
„Używana kabina ciągnika Ursus C-355 wraz z 2 błotnikami tylnymi - rok produkcji 1972”
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Garaż ciągnika, po wcześniejszym uzgodnieniu termin oględzin z Dyrektorem Buskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
4. Informacje na temat ceny:
    4.1.  Cena wywoławcza kabiny wynosi 400,00 zł brutto (wraz z podatkiem VAT),
    4.2.  Cena oferty nie może być niższa od kwoty 400,00 zł brutto (wraz z podatkiem VAT),
    4.3   Wygrywa oferta z najwyższą ceną,
    4.4.  W sytuacji gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o 
kontynuowaniu przetargu w formie aukcji (licytacji ustnej), zawiadamiając oferentów, którzy złożyli 
równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji między tymi oferentami.
5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
    5.1   Sposób i termin złożenia oraz zawartość oferty: 
       a)  ofertę należy wypełnić używając formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1,
       b)  ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie jednostki; 
            Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3a,     
       c)  lub listem poleconym na adres jednostki (decyduje data wpływu do jednostki),
      do dnia  28 maja 2013 r. do godziny 1455,
       d)  koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

a)

6. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty i złożenia oferty po terminie  ponosi Oferent.
7. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
➔ została złożona po wyznaczonym terminie, 
➔ została złożona w niewłaściwym miejscu,
➔ nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przez Sprzedającego lub są one 
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić 
do uznania jej za nową ofertę.
8. Postanowienia końcowe
✔ Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
ul. Grotta 3A, 28-100 Busko-Zdrój.
✔ Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
✔ Nabywca  jest  zobowiązany  zapłacić  cenę  nabycia  w  terminie  wyznaczonym  przez 
prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
✔ Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 
nabycia.
✔ Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
✔ Integralną część ogłoszenia stanowi formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.

                                                                                                                                   D y r e k t o r 
                                                                               mgr inż. Marian  Ragan

 

Nazwa i adres oferenta:…………………...............………………………………................................
….............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Oferta na „Oferta na zakup używanej kabiny ciągnika Ursus  C-355"
Nie otwierać przed dniem 28 maja 2013 r. godz. 1455`




