
 Załącznik nr 4
Do Regulaminu ws sposobu i trybu 

gospodarowania składnikami rzeczowymi 
majątku ruchomego Gminy Krotoszyce

Krotoszyce, dnia 14 luty 2023 r.
  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

Wójt Gminy Krotoszyce z siedzibą w Krotoszycach przy ul. Piastowskiej 46 ogłasza sprzedaż w formie
pisemnego  składania  ofert  na  sprzedaż  niżej  wymienionych  zbędnych  i  zużytych  składników
majątkowych:

I. Przedmiot sprzedaży
Zbędna, pochodząca z rozbiórki drogi kostka kamienna, poniemiecka, o nieregularnym kształcie, 
niesortowana – ok. 1000 ton, zabrudzona tj. z piaskiem, ziemią

II. Cena wywoławcza

200 000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy zł i 00/100)

Do ceny wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

III. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert za okres, w którym oferta jest wiążąca
Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krotoszyce do godziny 10:00 w dniu 14
marzec 2023  r.
Wypełnioną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pisemna na sprzedaż
kostki kamienniej, nie otwierać przed  14 marzec 2023 r.  godz. 10:00”
Ofertę należy adresować na Wójt Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce.
Oferta jest  wiążąca do zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty.  W przypadku nie  wybrania
oferty, oferta jest wiążąca do uznania przez Wójta Gminy Krotoszyce sprzedaży za zakończoną.

Zaoferowana cena obejmuje jedynie koszt materiału – załadunek i transport musi we własnym 
zakresie zapewnić sobie Nabywca. 

IV.          Miejsce i termin przeprowadzenia sprzedaży
Przeprowadzenie sprzedaży zaplanowane jest na dzień 14 marzec 2023 r. na godz. 10:15, w sali 
narad pok. 12 Urzędu Gminy Krotoszyce.
 

V.  Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku 
ruchomego

Kostkę można oglądać w Tyńczyku Legnicki w dniach roboczych w godz.  od 08:00 do 14:00 po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, tel. 76 88 784 21 wew. 26. z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem

Informacji dotyczących wymienionych składników majątkowych można uzyskać w dni robocze w 
godzinach 08:00-14:00 pod numerem telefonu 76 887 84 21 wew. 26 



VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta pisemna złożona w toku składania ofert powinna zawierać:  

1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) Oświadczenia oferenta, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o 
sprzedaży. Za złożenie oferty niezgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu odpowiada oferent.

VII. Zastrzeżenie organizatora 
Wójt Gminy Krotoszyce zastrzega sobie prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek 
z ofert, bez podawania przyczyny. Z tego powodu oferentom nie przysługuje zwrot kosztów 
związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Informacja o treści przepisów § 28 Regulaminu w sprawie i trybu 
gospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy 
Krotoszyce.

Komisja przetargowa odrzuca oferty, jeżeli:
1) Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
2) Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. IV niniejszego ogłoszenia lub są 

one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłyby 
prowadzić do uznania jej na nową ofertę. 

O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.

IX. Termin zawarcia umowy sprzedaży
Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Po zatwierdzeniu protokołu ze sprzedaży w drodze składnia ofert pisemnych komisja wyznacza 
termin zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 
nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi 
niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.


