
OGŁOSZENIE ZAMIARU SPRZEDAŻY 

ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W MAŁDYTACH 
 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach ogłasza sprzedaż w trybie 

ofertowym zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego. 

 

I.    Nazwa i siedziba jednostki: 
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Małdytach 

ul. Kopernika 13c, 14-330 Małdyty 

tel. 89 758 6074 

 

II.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe 

majątku ruchomego: 
 

Ogłoszony do sprzedaży sprzęt można oglądać w budynku  Szkoły Podstawowej 

im. M. Kopernika w Małdytach przy ul. Szkolnej 9, od poniedziałku 23.08.2021 r. do 

czwartku 26.08.2021 w godz. 10.00 – 13.00.  Osoba do kontaktu:  Czesław Rolka. 

 

 

III.    Warunki sprzedaży: 

1. Ofertę – wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta nabycia 

składników majątku ruchomego” do dnia 30.08.2021 do godziny 14:00 

2. Otwarcie złożonych ofert – wniosków jest jawne. 

3. W dniu 31.08.2021   r. o godzinie 9:00  w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. 

M. Kopernika w Małdytach w Komisja przetargowa dokona otwarcia złożonych ofert . 

4. Przy wyborze nabywcy Komisja kierować się będzie najwyższą oferowaną ceną przez 

nabywcę za konkretny składnik majątku ruchomego. 

5. Odrzucenie oferty może nastąpić w przypadku, gdy nie została złożona w 

wyznaczonym terminie i miejscu, dokumenty są niekompletne, nieczytelne, budzą 

wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

6. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

7. W sytuacji, gdy kilku oferentów zaproponuje tą samą cenę, komisja przetargowa 

kontynuuje przetarg w formie aukcji, o której powiadamia oferentów. 

8. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do zapłaty 

zaoferowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 2 dni oraz odebrania zakupionych 

składników majątku ruchomego po dokonaniu wpłaty. 

9. W razie niewywiązania się wybranego nabywcy z zobowiązania zakupu sprzętu w 

wyznaczonym terminie Komisja wybierze innego oferenta, który jako drugi 

zaoferował najwyższą cenę zakupu. 

10. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po uiszczeniu zapłaty za wylicytowane 

sprzęty. 

W wypadku braku pisemnych ofert kupna składników mienia ruchomego; sprzęty, urządzenia 

wymienione w załączniku nr 2, mogą być sprzedawane według ceny wywoławczej ustalonej 

przez komisję zainteresowanym. 

 



 IV.    Przeprowadzenia przetargu: 
W zaklejonej kopercie powinny znajdować się następujące dane: 

 

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

2. Oferowana cena zakupu. 

3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym kupowanego sprzętu.  

4. Zainteresowani zakupem niżej wymienionych składników majątku ruchomego winni 

w terminie do dnia 30.08.2021 do godziny 14:00 złożyć w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach przy ul. Kopernika 13c pisemną ofertę . 

Załącznik nr 1 

5. Szczegółowy wykaz składników majątku ruchomego zawiera Załącznik Nr 2 

załączony do ogłoszenia. 

 


