
WÓJT GMINY ŁELÓY Lelów, dn. 25.09.2017 r.
ul. Szczekocr1ska 18

42-235 Lek5w
tel.343550121 Fax34355”C49L WOJT GMINY LELOW

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

IZOLOWANEGO KOMINA ZEWNĘTRZNEGO Nr 1

WYKONANEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-23 5 Lelów
NIP 9492172992
REGON 151398089

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Lelów w dniu 11.10.2017 r. o godz.09:15, przez komisję powołaną Zarządzeniem
Wójta Gminy Lelów.

III. Wadium:
1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny

wywoławczej, tj. kwoty 250,00 zł do dn. 9.10.2017 r. (włącznie). Wadium należy wpłacić
na rachunek bankowy Gminy Lelów Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 prowadzony
przez Krakowski Bank Spółdzielczy.

2. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone

bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta

uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

IV. Miejsce i termin, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:
Komin można oglądać w miejscowości Lelów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze
Sprzedającym (pok. Nr 66 w Urzędzie Gminy Lelów lub pod numerem telefonu (34) 355-01
21 wew. 122).

V. W skład izolowanego komina zewnętrznego Nr 1 o wysokości 12 m wykonanego ze stali
nierdzewnej wraz z elementami umożliwiającymi przyłączenie do kotła c.o. wchodzi:

1. Rura 1,0 m 250/350 z ustnikiem - 1 szt.
2. Rura 1,Om®250/350 - 9 szt.
3. Podstawa fundamentowa, trójnik,

wyczystka z odskraplaczem, maskownica ścienna,
rura przelotowa nieizolowana dł. 50 cm
(wysokość od podstawy do trójnika 1,41 m) 1 szt.

4. Obejma mocująca - 3 szt.
5. Obejma wzmacniająca - 2 szt.
6. Rura nieizolowana 50 cm e 300 - 2 szt.
7. Redukcja nieizolowana 300 — 250 - 1 szt.
8. Kolano nieizolowane 300 - 1 szt.
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Ponadto:

1. Rura nieizolowana 30 cm 300 czarna - 1 szt.
2. Kolano nieizolowane 300 czarne 90° - 1 szt.

VI. Cena wywoławcza — 2.500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł)

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta wprowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta
2) numer telefonu
3) numer PESEL I NIP oraz w przypadku firm numer REGON
4) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem tecbnicznym
komina 1, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Ofertę można sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1. Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 11.10.2017 r. do
godz. 09:00. (oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę)

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 12
42-23 5 Lelów
z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup izolowanego koniina zewnętrznego Nr 1 nie
otwierać przed 11.10.2017 r. godz.09:15”

2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku
w godz. urzędowania, lub przesłać pocztą.
3. Okres związania ofertą — 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert

IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

X. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy
przetargu zaoferowali tę samą cenę.

XI. Informacje dodatkowe:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
daty powiadomienia go o wyniku przetargu na konto bankowe Gminy Lelów.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty
i odbiorze faktury od Sprzedającego faktury.
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Załącznik Nr 1

OFERTA CENOWA

I. Dane oferenta:
1. Imię i nazwisko (Nazwa)

2. Adres zamieszkania (siedziba fh”my)

3. Nr telefonu kontaktowego

4. Pesel

5. NIP

6. Regon (w przypadku firm)

II. Oferuję cenę zakupu izolowanego komina zewnętrznego Nr 1, będącego
przedmiotem przetargu z dn. 25.09.2017 r. w kwocie złotych brutto:

Słowniern

III. Oświadczam, że oferowaną przeze mnie kwotę brutto wpłacę na konto Gminy
Lelów w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia mnie o pozytywnym
wyniku postępowania przetargowego.

IV. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym komina i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń oraz ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające
z rezygnacji z oględzin.

„dnia
!miejscowość, data!

/podpis oferenta (pieczęć)!
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