
Szczecin, dnia 06.05.2022 r.  

 

OGŁOSZENIE O SKŁADANIU OFERT PISEMNYCH 

do drugiego przetargu publicznego na sprzedaż plotera 

 

Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5, 71-241 

Szczecin zaprasza do składania ofert na sprzedaż niżej wymieniowych zbędnych składników 

majątkowych: 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa składnika majątkowego 

 

Rok produkcji / 

wytworzenia 

 

Cena wywoławcza 

brutto 

 

1. 

 

 

Ploter SUMMA S2T140 

 

2013 

 

6 500,00 zł 

 

Opis stanu technicznego: urządzenie uszkodzone, do wymiany płyta główna. Urządzenie nie 

posiada dysku pamięci do gromadzenia danych. 

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 23.05.2022 r. Informacje dotyczące 

wymienionego składnika majątkowego można uzyskać w dni robocze w godzinach 8.00 – 

15:00 pod numerem telefonu: 091 48 00 536 lub 695 251 535. 

Wyżej przedstawiony przedmiot można oglądać w siedzibie ZDiTM Szczecin, ul. Klonowica 

5, 71-241 Szczecin, w dniach od 19.05.2022 r. do 20.05.2022 r. w godzinach 8:00- 15:00 pokój 

nr 6. 

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem w/w składnika majątku 

wymienionego w  tabeli, mogą składać pisemne oferty zawierające: 

a) dane oferenta: w przypadku osób fizycznych (nazwisko i imię, dokładny adres 

zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego) natomiast w przypadku pozostałych 

osób, jednostek: nazwę, adres, siedzibę, NIP, REGON, 

b) wykaz składników majątku ruchomego objętego ofertą, 

c) ceny ofertowe za poszczególne składniki majątku ruchomego, 

d) warunki zapłaty za zakupiony składnik majątkowy, 

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątkowych lub że 

ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin. 

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „sprzedaż składników majątkowych” należy składać 

w sekretariacie ZDiTM w Szczecinie pokój 312 lub wysłać na adres: ZDiTM Szczecin,  

ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin najpóźniej do dnia 23.05.2022 r. do godziny 15:00 decyduje 

data wpływu do ZDiTM. 

Komisja odrzuca oferty, które zastały złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu bądź, 

gdy nie zawierają wymaganych danych i dokumentów. Komisja wybiera oferenta, który 

zaoferował najwyższa cenę. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie 



dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a wydanie przedmiotu sprzedaży 

następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisania protokołu 

przekazania. 

Sprzedający żąda wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Gminy 
Miasta Szczecin nr: 80 1020 4795 0000 9902 0278 0674. 

Wysokość wadium: 650,00 zł. 

Rozstrzygnięcie przetargu na podstawie złożonych ofert  odbędzie się dnia 30.05.2022 r.  

o godzinie 9:00 w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Męskiego ul. Klonowica 5, 71-241 

Szczecin, sala nr 6, bez obecności oferentów. 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.  

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są na stronie internetowej 

ZDiTM pod adresem: http://www.zditm.szczecin.pl/pl/zditm/ochrona-danych-osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zditm.szczecin.pl/pl/zditm/ochrona-danych-osobowych


OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży 

 

Składając ofertę w przetargu publicznym na przetarg publiczny Zarządu Dróg i Transportu 

Miejskiego w Szczecinie na sprzedaż plotera, oświadczam, że: 

1. zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży, 

2. ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu 

sprzedaży, 

3. zapoznałem się ze wzorem umowy sprzedaży i nie wnoszę uwag co do jej formy i treści 

– akceptuję wzór umowy, 

4. posiadam wystarczające zabezpieczenie finansowe pozwalające na dokonanie zapłaty 

za zakupiony majątek ruchomy, 

5. w terminie ustalonym w umowie jestem w stanie dokonać wywozu zakupionego 

zbędnego majątku ruchomego – na własny koszt. 

 

 

 

 

 

………………………….., dnia …………….. 2022 r. 

 

 

 

 

 

                                                                                       ………………………………………… 

                                                                                                              podpis oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     WZÓR 

UMOWA SPRZEDAŻY 

zawarta dnia ……….......w Szczecinie 

pomiędzy 

Gminą Miasto Szczecin  

którą reprezentuje …………..–Dyrektor ZDiTM w Szczecinie 

zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą 

 

a 

 

Imię i Nazwisko/nazwa firmy, adres  

zwanym w dalszej części umowy Kupującym.  

REGON, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego ……… 

 

§ 1 

1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność następujących składników 

majątkowych: …………………………… 

§ 2 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę ……..zł (słownie:) brutto. 

2. Zapłata ceny ustalonej w pkt. 1 zostanie wpłacona przez Kupującego przelewem na rachunek 

bankowy nr …………… w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy 

sprzedaży.  

 

§ 3 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez kupującego 

ceny nabycia oraz podpisaniu protokołu przekazania stanowiącego załącznik  do niniejszej 

umowy. 

2. W terminie do dnia ……………….. Kupujący dokona na własny koszt wywozu 

zakupionego zbędnego majątku ruchomego. 

§ 4 

1. Kupujący oświadcza, że stan techniczny przedmiotu jest mu znany i przyjmuje go w takim 

stanie, w jakim on jest na dzień przejęcia. 

2. Protokół zdawczo – odbiorczy przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

§ 5 

Strony wyłączają uprawnienia kupującego wynikające z rękojmi. 

§ 6 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

……...................                                                                         ………………………                      

(Sprzedający)                                                                                       (Kupujący) 


