Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kotła centralnego ogrzewania
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
Dane do kontaktu
tel: 62 742 83 45 lub 62 742 83 46
e-mail: ggr@pleszew.pl
2. Przedmiot przetargu:
Kocioł centralnego ogrzewania (wodno-miałowy)
Rok produkcji / typ – 2010/KWSP
Nr fabryczny: 519
Moc nominalna: 250 kW
Moc minimalna: 75 kW
Powierzchnia grzewcza kotła – 32,8m2
Wielkość powierzchni ogrzewanej przy pracy ciągłej – do 200m2
Pojemność zbiornika paliwa – 630 kg
Sprawność cieplna powyżej – 80%
Maksymalna temperatura wody na zasilaniu – 900C
Ciśnienie robocze max – 2,5 bar (0,25 MPa)
Ciśnienie próbne – 4,0 bar (0,4 MPa)
Wymagany ciąg spalin – 0,40-0,50 mbar
Orientacyjne parametry komina – wysokość 14 m: przekrój otworu 1 400 cm2
Masa kotła (bez wody) – ok. 2 500 kg
Orientacyjne wymiary dł. x szer. x wys. – 1 600 x 1 300 x 2 200 mm
3. Typ przetargu:
Pisemny przetarg ofertowy.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 19.01.2018r.
do godz. 10:00
Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. w Urzędzie
Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1, Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (pok. Nr 118, I
piętro) bądź na BIP Pleszew.
5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu.
Oferta sporządzona w formie pisemnej musi zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres zamieszkania (siedziby) oferenta,
- numer PESEL i NIP oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- cenę ofertową,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz
przyjmuje warunki bez zastrzeżeń- załącznik nr 1.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 nie później niż do dnia
19.01.2018r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1, w
zaklejonych kopertach z napisem „ Przetarg na sprzedaż kotła centralnego ogrzewania”.
Nie otwierać przed dniem 19.01.2018r. godz. 10:00
6. Cena wywoławcza:
Kocioł centralnego ogrzewania 18.000.00zł. ( słownie: osiemnaścietysięcyzłotych 00/100).
7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.
Szkoła podstawowa w miejscowości Sowina Błotna gmina Pleszew, powiat pleszewski,
województwo wielkopolskie, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły (tel. 501-512698).
8. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową
najkorzystniejszej oferty.
2) Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu Kupującego
ceny nabycia.
3) Sprzedający zastrzega sobie własność kotła centralnego ogrzewania do chwili uiszczenia
przez Kupującego ceny nabycia.
9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie,
2) nie zawiera wszystkich wymaganych danych i dokumentów.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
Załączniki do pobrania:
- oświadczenie oferenta załącznik nr 1
- wzór oferty załącznik nr 2
- wzór umowy załącznik nr 3

Załącznik nr 1

Pleszew, dnia..............
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Imię i nazwisko lub nazwa oraz miejsce zamieszkania (siedziby) składającego ofertę

Tel. .........................................................

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania
przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż kotła centralnego
ogrzewania oraz treścią wzoru umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym kotła centralnego ogrzewania składam ofertę zakupu wg załącznika 2.

....................................................
(podpis oferenta)

Załącznik nr 2

Oferta na zakup kotła centralnego ogrzewania
Miejscowość i data:
......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Numer PESEL .......................................
Numer NIP ............................................
Numer REGON .....................................
Tel. …………………………………….
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego
określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż kotła centralnego ogrzewania oraz z treścią
wzoru umowy (załącznik nr 3).
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym
kotła składam ofertę zakupu kotła centralnego ogrzewania
za kwotę brutto ............................... zł.
(słownie: ..........................................................................................................................)

.............................................
Podpis oferenta

Załącznik nr 3

Wzór UMOWY
zawarta w dniu ...................................... 2018r. pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew
reprezentowaną przez Burmistrza...........
zwanym w treści „Sprzedającym”
a
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Kupującym”
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż kotła centralnego ogrzewania
Rok produkcji/typ – 2010/KWSP
Nr fabryczny:519
Moc nominalna: 250 kW
Moc minimalna: 75 kW
Powierzchnia grzewcza kotła – 32,8m2
Masa kotła (bez wody) – ok. 2 500 kg
Orientacyjne wymiary dł. x szer. x wys. -1 600 x 1 300 x 2 200 mm

§2
Sprzedający oświadcza, że kocioł będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten kocioł, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto: ..................................................
Słownie: ....................................................................................................................................

§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność kotła określonego w § 1 niniejszej
umowy na kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje.
Kupujący kwituje jednocześnie odbiór kotła.
§5
Sprzedający oświadcza, że kocioł nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza
znajomość stanu technicznego kotła.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi kupujący.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla
Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

