Znak sprawy: WIW-AD.2613.4.2018
Siedlce, dnia 19 kwietnia 2018 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW
RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
WETERYNARII Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH.

1.

Nazwa i siedziba sprzedającego:
Wojewódzki

Inspektorat

Weterynarii

z

siedzibą

w

Siedlcach,

ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.
2.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego, w
dniu 7.05.2018 r. o godz. 10:00.

3.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe
majątku ruchomego:
Składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu, podane w
załączniku nr 1, można obejrzeć w lokalizacjach sprzedającego, po wcześniejszym
umówieniu wizyty. Informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela Kierownik
Zespołu ds. administracyjnych – p. Alicja Bałazy, tel. 25/6324129, adres e-mail:
balazy@wiw.mazowsze.pl

4.

Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
Przedmiotem sprzedaży są zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego określone w
załączniku nr 1 do ogłoszenia.

5.

Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesieni:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
2) Wadium należy wnosić wyłącznie na rachunek bankowy sprzedającego, prowadzony
w

Narodowym

Banku

Polskim

o nr 76 1010 1010 0003 7413 9120 0000, wpisując w tytule przelewu imię i
nazwisko/nazwę

oferenta

oraz,

że

jest

to

wpłata

wadium

za sprzedaż składników majątku WIW z/s w Siedlcach.
3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania
wyboru lub odrzucenia oferty na konto bankowe, z którego wpłacono wadium.
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5) Wadium złożone przez nabywcę składnika rzeczowego majątku ruchomego zalicza
się na poczet ceny.
6) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg,
uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
6.

Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza składników rzeczowych majątku ruchomego została określona w
załączniku nr 1 do ogłoszenia.

7.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
1)

imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, NIP, telefon
kontaktowy, e-mail;

2)

określony składnik rzeczowy majątku ruchomego na jaki złożona jest oferta
(nazwa, numer inwentarzowy);

3)

oferowaną cenę za składnik rzeczowy majątku ruchomego objętego przedmiotem
przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty;

4)

oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że
ponosi

odpowiedzialność

za

skutki

wynikające

z rezygnacji z oględzin,
5)

oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzane przez Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach danych osobowych na podstawie
art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),

8.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1)

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.

2)

Koperta musi być zaadresowana wg. poniższego wzoru:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce

3)

Na kopercie powinien znajdować się napis:

4)

„Oferta w przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego.
Nie otwierać do dnia 7 maja 2018 r. do godziny 10:00”.

5)

Oferty pisemne należy składać za pośrednictwem poczty, kurierem lub w
Kancelarii w siedzibie sprzedającego, przy ul. Kazimierzowskiej 29, w Siedlcach,
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w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach 08:15-16:15, nie później niż do
dnia 7 maja 2018 r. do godziny 9:30.
6)

Oferta jest wiążąca przez 14 dni od dnia składania ofert, o którym mowa w pkt 5.

7)

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn, jak również wyłączenia określonych
składników rzeczowych majątku ruchomego z przetargu bez podania przyczyn.

9.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1)

została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium;

2)

nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 („Oferta złożona w
przetargu powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą
wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową
ofertę;

O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
10.

Inne informacje:
1)

Przetarg prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729).

2)

Składniki rzeczowe majątku ruchomego, o których mowa w pkt. 4 niniejszego
ogłoszenia, stanowią własność Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą
w Siedlcach, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do
nich nie toczą się żadne postępowania, których są przedmiotem, ani nie stanowią
przedmiotu zabezpieczenia.

3)

Informacja o wyniku przetargu publicznego zostanie zamieszczona niezwłocznie po
wyborze ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w
Siedlcach: www.wiw.mazosze.pl w zakładce „Środki zbędne i zużyte w WIW
Siedlce”.

4)

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za
wybrany składnik rzeczowy majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu.

5)

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez
prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
na rachunek bankowy sprzedającego, prowadzony w Narodowym Banku Polskim
o nr 87 1010 1010 0003 7422 3100 0000, wpisując w tytule przelewu imię i
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nazwisko/nazwę

oferenta

oraz,

że

jest

to

wpłata

za sprzedaż składników majątku WIW z/s w Siedlcach.
6)

Wystawienie faktury VAT nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

7)

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę
ceny nabycia, w terminie i miejscu określonym przez sprzedającego (lokalizacja
sprzętu podana w załączniku nr 1).

8)

Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.

9)

Dane osobowe oferenta są przetwarzane przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) .
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