Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym
przeznaczonego do zbioru we własnym zakresie

na

sprzedaż

siana

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Zespół Szkół 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:
Siano przeznaczone do zbioru we własnym zakresie z następujących działek:
Lp.

Nr. ewiden.
działki

Oznaczenie
działki

Powierzchni
a działki
w ha

Forma
gospodarowania

Rodzaj uprawy

Położenie
działki

1.

117/7

A

6,10

E

Korczew

2.
3.

388/1
388/1

E1
E3

3,74
4,52

K
E

4.

521/1

H

2,07

E

Mieszanka traw
z motylkowymi
Łąka trwała
Trawy
wieloletnie
Mieszanka traw

5.

524/1

I

2,32

E

Mieszanka traw

6.

527/1

J

2,26

E

Mieszanka traw

7.

530/1

K

2,15

E

Mieszanka traw

8.

536/1

L

2,09

E

Mieszanka traw

9.

537/1

Ł

1,38

E

Mieszanka traw

Wojsławice
Wojsławice
Wojsławice
Kolonia
Wojsławice
Kolonia
Wojsławice
Kolonia
Wojsławice
Kolonia
Wojsławice
Kolonia
Wojsławice
Kolonia

Wartość siana zostanie ustalona w oparciu o ilość balotów zebranych przez oferenta z przeznaczonej
dla niego powierzchni działki.
Cena wywoławcza jednego balota siana wynosi 24,00 (dwadzieścia cztery) złotych brutto.
Istnieje możliwość podziału działek pomiędzy kilku oferentów - czynnikiem decydującym będzie
oferowana cena.
UWAGA. Łąki podlegają kontroli ekologicznej i z tej przyczyny nie
na nich żadnych nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin.

można stosować

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;
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2.
3.
4.
5.
6.

miejsce zamieszkania (lub siedzibę) oferenta;
numer telefonu oferenta;
wskazanie działki, której dotyczy oferta;
oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub oświadczenie, że
oferent rezygnuje z oględzin;
7. datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na dane:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
Wojsławice 118, 98-220 Zduńska Wola
z dopiskiem „Oferta na zakup siana”.
Oferty można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w sekretariacie Sprzedającego.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień:26.05.2017 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 29.05. 2017 r. o godzinie 10,05 w budynku Zespól
Szkół 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
5,00 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 nabywcy przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentami nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy
sprzedaży.
5. Nabywca otrzyma rachunek lub fakturę.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zbioru siana z przyczyn nie leżących po jego stronie lub
zbiór siana w ilości poniżej oczekiwań oferenta.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia
przetargu, bez podania przyczyny.
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