
 
        Swarożyn, dnia 02.12.2015r. 
 
 
 
 Na podstawie Uchwały Nr 22/81/11 z dnia 5 maja 2011r. w sprawie sposobu i trybu 
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone               
są jednostki budżetowe Dyrekcja Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących          
im. St. Staszica w Swarożynie ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych 
na sprzedaż używanego ciągnika rolniczego marki URSUS 4514 K-H. 
 
Opis przedmiotu sprzedaży: 
 

1. Marka: URSUS 4514 K-H,  
2. Rok produkcji: 1996 
3. pojemność/ moc kW/KM: 3864 cm3 /  45,0/60,0 
4. Nominalna prędkość obrotowa (Obr./min) -2000 
5. Liczba cylindrów – 4 
6. Sprzęgło główne: dwustopniowe, tarczowe suche 
7. Skrzynia przekładniowa 8/2 
8. Wał odbioru mocy: WOM tylny zależny i niezależny 540/1000 
9. Układ hydrauliczny: pozycyjna, siłowa, mieszana, wydatek pompy -32l/min, Udźwig 

podnośnika – 2500kg 
10. Układ kierowniczy: hydrostatyczny układ kierowania 
11. Układ hamulcowy: hamulce tarczowe mokre niezależne mechaniczne 
12. Przebieg: 4454 mth 
13. Nr rej. GTC M579 

 
Cena minimalna 26 500,00 zł 
 
 
Pojazd można oglądać w dniach od 09-12-2015r. do 10-12-2015r. w godzinach od 8:00 do 
15:00  na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie, ul. 
Szkolna 2, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. (58) 536-93-93. 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
 

1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia,  w terminie 
do: 16-12-2015r. do godz. 10:00 formularz ofertowy można pobrać ze strony 
internetowej: www.zsaio.pl z zakładki PRZETARGI  

 
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% minimalnej ceny zbycia pojazdu co stanowi  
2 650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt zł). Wadium należy wpłacić 
najpóźniej do dnia   16-12-2015r. do godz. 10:00 na konto nr : Getin Bank                 
04 1560 0013 2202 6039 6000 0004 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
nabycia. Pozostała kwota oferowanej ceny zostanie wpłacona na konto organizatora    
w dniu zawarcia umowy, tj. 17.12.2015r. 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 
odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 
odrzucenia oferty. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 
 
3. Oferta powinna zawierać: 
- Imię i nazwisko lub nazwę oferenta, 



- adres siedziby oferenta 
- numer PESEL i NIP oferenta 
- datę sporządzenia oferty 
- oferowana cenę 
-oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami przetargu i przedmiotem 
sprzedaży oraz że przyjmuje warunki bez zastrzeżeń. 

 
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy składać w siedzibie 
Zamawiającego, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących                      
im.  St. Staszica w Swarożynie, ul. Szkolna 2, w Sekretariacie szkoły, najpóźniej do 
dnia 16-12-2015r. do godziny 10:00          

   Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: 
  
 „Pisemny ofertowy  przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika URSUS 4514 K-H” 
 „Nie otwierać przed dniem: 16-12-2015r., godz. 10:30.  
 
           5. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 
              Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez    
oferenta, który nie wniósł wadium. 
Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 3, lub są one niekompletne, 
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 
uznania jej za nową ofertę. 
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 
 
           6. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 
 
 
Pozostałe informacje: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-12-2015r. o godzinie 10:30 w siedzibie 
Zamawiającego, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących                      
im.  St. Staszica w Swarożynie, ul. Szkolna 2, w Sekretariacie szkoły. 
 Otwarcie ofert jest jawne. 
Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży ciągnika dla oferenta, który 
wygra przetarg.  
 
2. Pojazd zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.  
Odbiór pojazdu następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone 
wadium. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty. 
Umowa zostanie zawarta w dniu 17.12.2015r. 
 
3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta 
zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna. W trakcie licytacji oferenci nie 
mogą zaproponować ceny niższej od zaoferowanej w złożonych ofertach. 
 
4. Oferty cenowe poniżej minimalnej ceny zbycia nie będą rozpatrywane. 
 
5. Wszelkie informacje na temat sprzedaży ciągnika uzyskać można pod numerem 
telefonu (58) 536-93-93. 
Zastrzega się, że organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 
Zastrzega się, że organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania 
przyczyny. 

 
Dyrektor  

 
           Jarosław Bartoszewski 


