
WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY OFERTOWY  

NIEOGRANICZONY  PRZETARG  NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO  

 

1. Przedmiotem przetargu jest Traktor M145-97TC do koszenia trawy. Rok produkcji 2015  

     

 Cena wywoławcza sprzedaży traktora wynosi 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące 

złotych) 

  

Ustala się wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta  złotych 00/100):  

− płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w 

Krakowie o/Kocmyrzów 64 85890006 0160 0000 1645 0004 

Ze stanem technicznym traktora mozna się zapoznać po uprzednim umówieniu spotkania w 

miejscowości Skrzeszowice. Osoba do kontaktu Pan Mariusz Wąsowicz 502 567 538. 

 

Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu              

03 grudnia  2020r. 

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi 

zawierać: 

 

1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, 

2. Oferowaną cenę w PLN zapsaną cyfrowo oraz słownie, 

3. Podpisane oświadczenie, iż oferent zapoznal się ze stanem technicznym pojazdu  

 

Oferent umieszcza ofertę w zamknietej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana według 

wzoru: Urząd Gminy Kocmyrzow-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7 32-010 Luborzyca z 

dopiskiem "Przetarg na traktor do koszenia trawy  M145-97TC" -nie otwierać przed 

terminem otwarcia ofert. 

 

Termin skladania ofert -  do 07 grudnia 2020 r.  do godz. 9.00 

Termin otarcia ofert -  07 grudnia  2020 r. godz. 9.15  

Okres związania ofertą wynosi 30 dni  

Miejsce skladania ofert: Urząd Gminy Kocmyrzow-Luborzyca ul. Jagiellońska 7, 32-010 

Luborzyca  

 

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca. 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny traktora, 

pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika  

konto. 

 

Nabywca, który zostanie wyłoniony w przetargu  w związku z zaoferowaniem najkorzystniejszej 

ceny jest zobowiązany do: 

1) do zawarcia umowy kupna sprzedaży traktora   

2) wpłacenia ceny za  traktor  w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kupna – sprzedaży 

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy. Nabywca 

zobowiązany jest do odebrania traktora  na własny koszt w terminie do 3 dni od dnia zawarcia 

umowy.  

Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzętu objętego przetargiem, a rękojmia na zbywany 

sprzęt jest wyłączona w granicach dopuszczonych prawem. 

 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo prowadzenia negocjacji uzupełniających oraz 

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 



 

 

Dodatkowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, pok. 35 II 

piętro, tel. 12 387-14-10 wew. 26 

  

 

 

    

       Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca 

        (-) Marek Jamborski 

 


