
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 

ogłasza  

przetarg ofertowy nieograniczony  

na sprzedaż ciągnika FORD NEW HOLLAND 8340 

 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 

38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 

Tel.: (13) 43-75-796 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 

38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2012 r. o godz. 9.15 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku 

ruchomego: 

 

Pojazd będący przedmiotem przetargu znajduje się w Obwodzie Drogowo-Mostowym 

w Dukli. Można go obejrzeć w dniach  od 24 sierpnia do 4 września 2012r. w godz.  8ºº-14ºº. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (13) 43 30020   

 

4. Rodzaj i typ sprzętu objętego postępowaniem oraz ceny wywoławcze: 

 

 

Marka i typ pojazdu: Ciągnik FORD NEW HOLLAND 8340 

Przebieg ( mth): 8844 

Rok produkcji : 1992 

Wyposażenie dodatkowe:   klimatyzacja,  przedni  układ  zawieszenia  narzędzi,  stelaż  

                                            ochrony kabiny,  radioodtwarzacz,      

Cena wywoławcza:  35.400 zł (brutto) 

 

 

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: 

 

5.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego, na który oferent przedkłada 

ofertę. 

Wadium w wysokości 3.540 złotych należy wpłacić do dnia 04.09.2012 roku na 
 
konto 

Powiatowego Zarządu Dróg  w  Krośnie nr  83863610442005170038870004. 

 

5.2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.  

 

5.3. Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza czy oferenci wnieśli 

wadium w należytej wysokości. 

 

5.4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.  

 



5.5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.  

 

5.6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 

a)  żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej, 

b)  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. 

 

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta – należy wypełnić załączony druk 

„oferta” 

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

 

7.1. Ofertę  należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, pokój nr 613 

do dnia 05.09.2012  do godz. 9 .00
  

 

7.2. Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie z 

napisem Przetarg ofertowy nieograniczony - dodając nazwę sprzętu, na który składana jest 

oferta.  

  

8.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert - bez podania przyczyny. 

 

9. Inne informacje 

 

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie uchwały nr 519/10 Zarządu Powiatu 

Krośnieńskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 

składnikami majątku ruchomego jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego 

zmienionego uchwałą nr  571/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 kwietnia 2010 r., 

oraz uchwałą nr 608/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku. 

  

b)  Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 5 Kierownika PZD w Krośnie z dnia  

10 sierpnia 2009r. wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany sprzęt 

objęty przedmiotem przetargu. 

 

c) Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 

sprzedającego -  nie dłuższym niż 7 dni. 

 

d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny 

nabycia. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Zatwierdzam: 

 

 

 

                                                                              ................................................ 

 


