
                                                                                                    Załącznik Nr. 1 

                                      do Zarządzenia Nr.14/0050/2020 

                                                                                                   Wójta Gminy Dzierzkowice  

                                                                                                   z dnia 17 marca 2020r. 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO 

Wójt  Gminy Dzierzkowice  

ogłasza sprzedaż środka trwałego – kontenera znajdującego się w miejscowości 

Wyżnianka na działce nr 133  

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy: 

            Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. 81 8221006 

2. Miejsce i termin przetargu: 

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 20.04.2020 r o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy 

Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice ( sala narad ) 

3. Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawany przedmiot trwały: 

               Miejscowość -  Wyżnianka  gm. Dzierzkowice -  działka nr 133  

4. Cena minimalna 10.037,00,00  zł brutto ( słownie: dziesięć tysięcy trzydzieści siedem 

złotych ). 

5. Oferta powinna zawierać: 

• Oferowaną cenę brutto oraz sposób jej zapłaty 

• Dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, 

nr dowodu osobistego oraz NIP) 

• Oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń 

6. Koszty związane z przewiezieniem kontenera ponosi zainteresowany. 

7. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Urzędu Gminy 

Dzierzkowice ,Terpentyna 1 , sekretariat pok. Nr.10. Oferty należy składać do dnia                   

17.04.2020 r  godz. 12.00  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „sprzedaż środka 

trwałego - kontener w miejscowości Wyżnianka” 

9. Ogłoszenie o sprzedaży oraz wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru 

oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej po adresem www.dzierzkowice.pl.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez 

podania przyczyny 

11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 8221006, osoba do kontaktu: 

Tomasz Ośka. 

 

http://www.dzierzkowice.pl/


 

 

12. Okres związania ofertą wynosi 14 dni. 

13. Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot przetargu nabędzie 

oferent, który zaoferuje najwyższą cenę 

14. Termin zapłaty i zakupu: 

Przekazanie środka trwałego wraz z dokumentami nastąpi po zawiadomieniu                                     

o przyjęciu  oferty oraz uiszczeniu na konto Nr. BSZK O/Dzierzkowice  72 8717 1019 

2004 4000 0039 0003 należnej opłaty wynikającej ze złożonej oferty, w terminie 7 dni 

od dnia poinformowania oferenta. 


