
Otwock dniaM.:.Q.LOl. 

OGtOSZENIE 0 ZAMIARZE SPRZEDAY RZECZOWYCH SKtADNIKOW MAJITKU 

RUCHOMEGO POWIATU OTWOCKI EGO. 

1. Nazwa i siedziba Sprzedajpcego: 

Starostwo Powiatowe w Otwocku 

ul. Górna 13 

05-400 Otwock 

2. Zestawienie majptku objtego sprzedap: 

-[i;-:-  Nazwa sprztu Opis urzdzenia Cena wywotawcza 

brutto zi. 

1 Kopiarka kolorowa Canon Urzdzenie przy wydrukach pozostawia czarne plamy oraz 300 zf. 

ft 23801 pasy, gtównq przyczynq jest problem z kalibracjq drukarki. 

Aby przywróck urzdzenie do pracy naIey wymienic cztery 

kolorowe bbny, zespo't utrwalania pasa transferowego oraz 

zespót grzewczy.  

2 Kopiarka mono Canon Kopiarka mocno wyeksploatowana. Aby 100 z{. 

1R 1020 przywrOci 	urzdzenie do pracy nale±y wymienic 

bben, zespo'f utrwalania.  

3 Kopiarka AR-M550SP Wymianie podlega: toysko walka grzewczego x 2 szt., 300 z. 

waek grzewczy, koo zbate walka grzewczego, panewki 

osadzenia toysk, odrywacze papieru, walek dociskowy, 

developer.  

4 Kopiarka Canon C2020L Aby przywrócic urzdzenie do pracy naley wymienk 300 z{. 

zespót pasa transferowego, oraz bben.  

5 Kosiarka Honda Kosiarka mocno wyeksploatowana, niesprawny silnik oraz 100 zL 

uszkodzona obudowa.  

6 Wiertarka Makita Urzdzenie wyeksploatowane, gono pracuje, uchwyt do 50 zL 

wiertetjest luny, system udarowy nie dziata prawidowo.  

7 Wiertarka W wiertarce nie dziatajq akumulatory. 150 zL 

akumulatorowa Hitachi  

Kamera Samsung Brak baterii oraz fadowarki. 200 z. 

9 Aparat Foto cyfrowy Brak karty pamici. 150 zt. 

Canon  

10 Aparat FOTO SONY DSC 450 zf. 

F828  

Sprzedajcy owiadcza, ze przedmiot sprzeda±y stanowi jego wTasno, jest wolny od wad prawnych, 

praw osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia. 

3. Termin, miejsce I trvb ziozenia oferty 

Ofert mona zfoy do dnia 19 sierpnia 2022r. do godziny 10.00 w Kancelarii Starostwa 

Powiatowego w Otwocku, ul. Górna 13, pok.104 w zamknitej kopercie z adnotacj: 

,,OFERTA - ogtoszenie o sprzeday mienia." 



4. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 - 

Sala konferencyjna pok. 121 w dniu 19 sierpnia 2022 r. o godz. 10.30. 

5. Miejsce I termin, w ktOrym mona obejrze przedmiot sprzeday. 

Przedmiot sprzeda±y mona obejrze w budynku starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13 bd przy ul. Komunardów 10 wdni robocze w godzinach 9.00-14.00 po 

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Osobq uprawnionq do kontaktu w sprawie obejrzenia przedmiotu sprzeday jest: 

Magorzata Baran tel. /22/778-13-30. 

6. Informacja o wadium. 

Sprzedajqcy nie wymaga wniesienia wadium. 

7. Informacje o postepowaniu. 

1) Starosta ma prawo do uniewanienia pisemnego przetargu ofert bez podania przyczyny na kadym 

jego eta pie. 

2) Komisja wybierze Oferenta, który zaoferuje najwy2szq cenq za wybrany skiadnik majqtku bdqcy 

przedmiotem sprzeday. 

3) jeeIi Co najmniej dwóCh Oferentów zaoferuje jednakowa cenq za ten sam sk{adnik majtku 

ruChomego - SprzedajCy wezwie pisemnie Oferentów do ztoenia ofert dodatkowyCh, któryCh ceny 

nie mogq by nisze od pierwotnie zaoferowanych. 

3) Oferent jest zwizany ofertq w terminie 15 dni; bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna siq wraz 

z upywem terminu sk{adania ofert. 

4) Nabywca bdzie zobowizany zapack cenq w terminie 7 dni od daty przekazania do oferenta 

prawidtowo wystawionej faktury sprzeday pod rygorem uniewanienia postpowania. 

5) Wydanie przedmiotu sprzeday nastpi protokolarnie niezwfocznie po potwierdzeniu otrzymania 

wpthty. 

6) W postepowaniu nie mogq uczestniczyc osoby, o których mowa w art. 107 § 4 ustawy o 

Postpowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7) Sprzedajcy zastrzega sobie moIiwoc zmiany warunków postepowania. 

8) Sprzedajcy zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do: 

- zoenia wyjanier odnonie treci zo±onych ofert lub dokumentów, 

- uzupethienia brakOw formalnych w zfoonych ofertach. 

9) Komisja odrzuci ofertq w przypadku, gdy zostanie ztoona po upywie wyznaczonego terminu. 

10. 	Wymagania jakimi powinna odpowiada oferta. 

1) Oferta musi by sporzdzona w jzyku poiskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

n iewanoci. 



2) Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem I ztoeniem oferty ponosi Oferent. 

3) OfertQ nale±y zoy w nieprzejrzystym, zamknitym opakowanlu/kopercie, w sposOb 

gwarantujcy zachowanie poufnoci jej tres"ci oraz zabezpieczajcy jej nienaruszaInoc do terminu 

otwarcia ofert. 

4) Wzór oferty stanowi za{cznik nr 1 do niniejszego ogoszenia. 

5) Oferta musi by podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym. Oznacza to, ±e je±eIi upowa±nienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzajcego status prawny wykonawcy, to do oferty naIey doczyá 

stosowne pethomocnictwo. 

6) Oferta sktadana przez osoby prywatne winna by podpisana czytelnie imieniem I nazwiskiem. 

7) Oferowana cena nie mote by nisza od ceny wywotawczej. 

8) Oferta musi zawiera: 

- imiq i nazwisko oraz adres lub nazwq firmy I adres siedziby, 

- okreIenie przedmiotu sprzeday, 

- deklarowanq cenQ nabycia, 

- owiadczenie oferenta, ±e zapozna{ siq ze stanem przedmiotu sprzeday tub ±e ponosi wyczn 

odpowiedziaIno za skutki rezygnacji z ogIdzin. 

STAROSTA 

KrzysztofSzczegielnjczk 


