Nadleśnictwo Krościenko
Krościenko, 07.01.2021 r.
Zn. spr.: SA.804.4.2020
OGŁOSZENIE III
Nadleśnictwo Krościenko z siedzibą w : 34-450 Krościenko, ul. Trzech Koron 4 ogłasza
III przetarg pisemny (zbieranie ofert) na sprzedaż następujących używanych środków trwałych:
Lp.

Model

Rok produkcji

Nr inw.

2.

Komputer Logic

2012

491/628

3.

Komputer Logic

2012

491/629

Sugerowana
cena

Uwagi

Windows 7 Professional,
Inter Core i5-2400, 3,1 Ghz,
Dysk 250 GB, uszkodzony
zasilacz oraz płyta główna
Windows 7 Professional,
Inter Core i5-2400, 2,9 Ghz,
Dysk 250 GB

34,00 zł

204,00 zł

1.Szczegółowe informacje o przetargu i likwidowanych (używanych) środkach trwałych można
uzyskać osobiście w dni robocze w godzinach 700-1500 w siedzibie Nadleśnictwa Krościenko lub
telefonicznie 18-2623003.
2.Ofertę sporządzona wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w zaklejonych
kopertach, zawierających dopisek: „Oferta zakupu (wpisać numer inwentarzowy i nazwę
składnika majątkowego, którego dotyczy oferta). Nie otwierać.” w sekretariacie
Nadleśnictwa Krościenko.
3.Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2021r o godz.900. Oferty złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane.
4. Oferent – pod rygorem wykluczenia może złożyć tylko jedną ofertę na zakup danego środka
trwałego.
5.Dopuszcza się złożenie oferty na kilka środków trwałych podając oferowane ceny dla każdego
z osobna.
6.Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego środka trwałego.
7.Rękojmia organizatora przetargu z tytułu wad fizycznych przedmiotu sprzedawanych środków
trwałych jest wyłączona.
8. Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej danego środka trwałego
9. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 25.01.2021r do godz. 900 w kasie
Nadleśnictwa Krościenko lub przelewem na rachunek bankowy: 12 1540 1115 2001 6000 7621
0001. Zapłatę uznaje się na dokonaną w dacie uznania na rachunku bankowym sprzedającego.

Nadleśnictwo Krościenko, ul. Trzech Koron 4, 34-450 Krościenko n/Dunajcem
tel.: +48 18 262-30-03, fax: +48 18 262-31-20, e-mail: kroscienko@krakow.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

10.Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się w poczet ceny
w momencie zapłaty pozostałej kwoty.
11.Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały przyjęte nastąpi bezpośrednio po wyborze
oferty najkorzystniejszej.
12.Wadium nie podlega zwrotowi jeśli:
- oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu
- żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
13. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w biurze Nadleśnictwa Krościenko (sala konferencyjna)
w dniu 25.01.2021r o godz. 915
14.Kryterium wyboru nabywcy jest najwyższa cena ofertowa na dany środek trwały.
15.W przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny na ten sam środek
trwały Komisja Przetargowa wezwie oferentów do złożenia w określonym terminie ofert
dodatkowych.
16.Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeśli:
- zostanie złożona po wyznaczonym terminie
- w niewłaściwym miejscu
- przez oferenta, który nie wniósł wadium
- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu
17.Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie
przetargu.
18.Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządzi protokół, który będzie podlegał
zatwierdzeniu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Krościenko.
19.Organizator zastrzega sobie prawo wycofania ze sprzedaży dowolnych środków majątkowych
bez podania przyczyny.

Zatwierdził
Olaf Dobrowolski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,
2. Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
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Otrzymują:
1. Dział Administracji Nadleśnictwa Krościenko - tablica ogłoszeń.
2. Strona internetowa Nadleśnictwa.
3. RDLP w Krakowie z prośbą o zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.
4. Nadleśnictwa zgrupowane w RDLP Kraków z prośbą o zamieszczenie ogłoszenia na
tablicy ogłoszeń.
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Zn.spr. SA.804.4.2020

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
/Imię I nazwisko oraz adres oferenta/
…………………………………………..
/ nr telefonu kontaktowego/

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszony III przetarg pisemny (zbieranie ofert) na sprzedaż używanych
środków trwałych (Zn.spr. SA.804.4.2020) przekładam ofertę na zakup:
Nr inwentarzowy

Nazwa środka trwałego

Cena ofertowa brutto

Oświadczam że:
- zapoznałam(em) się z warunkami przetargu, spełniam warunki przetargu i akceptuję je
- zdobyłam(em) konieczne informacje do przygotowania oferty

…………………………….., dnia ……………… 2021r
……………………………………………..
/data i podpis oferenta/
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Załącznik nr. 2 do ogłoszenia
zn. spr.: SA.804.4.2020

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Krościenko
z siedzibą w Krościenku n/D 34-450, ul. Trzech Koron 4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawego
ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z Rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych
przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5
października 1993r. (Dz. U. Nr 97, poz. 443 ze zm.). Więcej informacji na temat
przetwarzanych danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących
Pani/Panu praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej
http://www.kroscienko.krakow.lasy.gov.pl/
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