Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż
zboża
Przyjmowanie ofert w ramach pierwszego przetargu zakończono w dniu 7 kwietnia 2017
r. W ramach przetargu złożona została jedna oferta zakupu zbóż, po cenach niższych od
cen wywoławczych. Z tego względu pierwszy przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
Wojsławice 118, 98-220 Zduńska Wola
tel. (48) (43) 825 14 91
tel./fax (48) (43) 825 14 90
e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl
2. Przedmiot przetargu:
1. Owies - 5 ton (5000 kg) – cena wywoławcza wynosi 580 złotych + VAT za 1 tonę;
2. Pszenżyto - 15 ton (15000 kg) – cena wywoławcza wynosi 580 złotych + VAT za 1
tonę;
3. Pszenica ozima – 25 ton (25000 kg) – cena wywoławcza wynosi 600 złotych +
VAT za 1 tonę.
Zboże przeznaczone do sprzedaży pochodzi z plonów zebranych w 2016 r. i jest w pełni
wartościowe.
Oferent może nabyć zboże jednego lub kilku rodzajów, przy czym minimalna ilość
nabytego zboża nie może wynieść mniej, niż 1 tonę zboża jednego rodzaju.
Zboże będzie udostępniane do oględzin zainteresowanym w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Sprzedającego po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
3. Tryb przetargu:
Pisemny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać następujące dane:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta;
2. miejsce zamieszkania (lub siedzibę) oferenta;
3. numer telefonu oferenta;
4. wskazanie zboża, którego dotyczy oferta i jego ilości;
5. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub
oświadczenie, że oferent rezygnuje z oględzin;
Strona 1 z 3

7. datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na dane:
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
Wojsławice 118, 98-220 Zduńska Wola
z dopiskiem „Oferta na zakup zboża”.
Oferty można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w sekretariacie
Sprzedającego.
Ostateczny termin składania ofert w ramach drugiego przetargu ustala się na dzień
21.04.2017 r. do godziny 15:00.
Termin związania ofertą Sprzedający określa na 7 dni od zakończenia przyjmowania
ofert.
Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
2. nie zawiera danych wymaganych przez Sprzedającego lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić
do uznania ich za nową ofertę,.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.
5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia kopert dokona komisja przetargowa w dniu 24.04.2017 r. o godzinie 9.00 w
budynku Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
6. Inne informacje:
1. Wystarczającym do przeprowadzenia przetargu jest złożenie jednej ważnej oferty.
2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała
wymagania niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę.
3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja
przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów,
którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50,00 zł. Komisja
niezwłocznie zawiadomi oferentów o których wyżej mowa o terminie dodatkowego
przetargu.
4. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po
pozytywnym zakończeniu przetargu.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed podpisaniem umowy
sprzedaży pod rygorem odmowy sprzedaży. Za datę zapłaty przelewem bankowym
uważa się zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu
umowy sprzedaży.
5. Nabywca otrzyma rachunek lub fakturę.
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6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.
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