
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 
majątku ruchomego 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy, ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 
Czernica 

2. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku 

ruchomego: 
10 szt. rolet pionowych w kolorze popielatym. Montowane do wnęki okiennej,      
5 szt. zsuwane na lewo, 5 szt. na prawo.  
Długość rolet (materiałowa część) – 204 cm 
Szerokość rolet (metalowa listwa przy wnęce okiennej) 115,8 cm 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane 

składniki majątku ruchomego: 
Żaluzje pionowe można obejrzeć w Kamieńcu Wr. przy ul. Kolejowej 8 po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 502-041-519) 

4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego 

wniesienia: 
Nie jest wymagana wpłata wadium 

5. CENA WYWOŁAWCZA ZA KOMPLET:  
1990,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt zł 00/100) 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w 

prowadzonym przetargu: 
Oferta pisemna, złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 
b. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 
c. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu 

lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z 
oględzin. 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym 

oferta jest wiążąca: 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać 
umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup rolet pionowych – Kamieniec 
Wrocławski.” 



Oferty pisemne należy składać w dni robocze, w godz. 8.00-16.00, nie później 

jednak niż do dnia 23.06. 2021 r. do godz. 14.00 w Gminnej Bibliotece 

Publicznej ul. Szkolna 1 Dobrzykowice, bądź na adres mailowy 
sekretariat@biblioteka-czernica.pl. 

8. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. o godz. 15.00 w Gminnej 

Bibliotece Publicznej ul. Szkolna 1 Dobrzykowice. 
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na 
sprzedawane rolety pionowe. 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 

a. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 
b. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie 
wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania 
przyczyny. 

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową 
najkorzystniejszej oferty. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez 
kupującego ceny nabycia. 

Sprzedający zastrzega sobie własność żaluzji pionowych do chwili uiszczenia 
przez kupującego ceny nabycia. 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać także telefonicznie: tel. 502-040-
821. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy 

/-/ Małgorzata Ligarska 


