OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
MAJĄTKU RUCHOMEGO
Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie im. Stanisława Sakowicza ogłasza pisemny
przetarg na sprzedaż mobilnej wylęgarni i podchowalni ryb wraz z wyposażeniem.
I postępowanie przetargowe
1.

Nazwa i siedziba organizatora przetargu (sprzedającego):
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
im. Stanisława Sakowicza
ul. Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn

2.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 26.11.2015r o godzinie 11:00 w pokoju
nr 301.

3.

Rodzaj i typ przyczepy - mobilnej wylęgarni i podchowalni ryb wraz z wyposażeniem:
Składniki objęte postępowaniem:
1) Przyczepa kampingowa „Niewiadów”
Typ H-2000
Rok budowy – 2007
2) Inkubator Weiss
3) Regulator tlenu z sondą Lambda
4) Instalacja sterowania i automatyki
5) Zestaw do uzdatniania i recyrkulacji wody
6) Hala namiotowa
7) Basen do transportu ryb z wyposażeniem
8) Basen do hodowli ryb
9) Agregat prądotwórczy

4.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot majątku ruchomego:
Ruchomość można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia pod adresem: Gospodarstwo Rybackie
w Mikołajki Sp. z o.o. ul. Mrągowska 14, 11-700 Mikołajki po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
z Panem Pawłem Petrusewiczem tel. 87 421 63 32.

5.

Cena wywoławcza ruchomości zgodnie z oceną techniczną wynosi 69 048,68 brutto
Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem złotych 68/100

6.

Wadium:
1) Wysokość wadium wynosi 6 904,80 zł;
2) Wadium należy wpłacić do dnia 26.11.2015 r. do godz. 10.00 na konto sprzedającego: BGŻ PNB Paribas
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430;

7.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są w załącznikach na stronie internetowej
sprzedającego: http://www.infish.com.pl/bip/majątek.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Pan Piotr Pacyno, tel. 89 524 10 64
e-mail: p.pacyno@infish.com.pl

8.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej (załącznika 1 – formularz
ofertowy) i musi zawierać :
1) Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmy) i adres siedziby Oferenta, telefon ,
faks, NIP oraz regon.
2) Oferowaną cenę kupna za przedmiot sprzedaży i warunki jej zapłaty.
3) W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do ofert dołączyć aktualny odpis
z właściwego rejestru , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w przypadku przedsiębiorcy aktualne informacje o wpisie do CEIDG.

4) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. (załącznik 1 – formularz ofertowy)
5) Dowód wniesienia obowiązującego wadium.
9.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru
INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
im. Stanisłwa Sakowicza w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
(sekretariat na I – piętrze pokój 106)
Oferta przetargowa na zakup:

„mobilnej wylęgarni i podchowalni ryb wraz z wyposażeniem”
DWB.SP – 1 /2015

Nie otwierać przed dniem: 26.11.2015 r. - przed godz. 11:00
Ofertę pisemnie należy składać do dnia 26.11.2015 r do godziny 10:00
Termin związania z ofertą organizator przetargu określa się na 14 dni.
10. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez
podania przyczyn.
11. Inne informacje
1) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r.
w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu. (Dz.U. z 2013 r. poz.1384).
2) Przystąpienie do przetargu oznacza, ze Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu
a w przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji
do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym całości przedmiotu i jej poszczególnych składników.
3) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę przedmiotu przetargu. Cena
sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienia wadium określonego w ust.6 niniejszego ogłoszenia.
5) Wadium musi być wniesione w pieniądzu.
6) Wadium wniesione przez Oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
7) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie
zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
8) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy
a) uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.
b) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
9) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.
10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę w przypadku gdy:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie
wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w ust. 8 niniejszego ogłoszenia, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę;
11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
12) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na przedmiot objęty
postępowaniem, Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub pomiędzy tymi
Oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana
w ofertach.
13) O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni
przy otwarciu ofert, o którym mowa w ust. 2, ustnie.
12. Termin zawarcia umowy sprzedaży
1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą
cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu objętego postępowaniem do chwili uiszczenia
przez Oferenta całkowitej ceny nabycia.
5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

