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PO VII WB 233.3.2019
OGŁOSZENIE
o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego
Prokuratury Okręgowej w Olsztynie
Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w
sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004) Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
informuje o następującym składniku rzeczowym majątku ruchomego uznanym za zbędny:
- Renault Megane Classic /NO 5808H/1.6 benzyna / rok produkcji - 2003,
przebieg - 310 704 km, cena wywoławcza - 2 000,00 zł / wadium - 200,00 zł.
Pojazdy można oglądać od dnia 19.12.2019 r. do dnia 07.01.2020 r. w godzinach od
8:00 do 14:00 na parkingu Prokuratury Rejonowej Olsztyn - Południe w Olsztynie przy ul.
Kopernika 5, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.
I. Oferta na zakup składnika rzeczowego majątku ruchomego.
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna
zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że
ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
2. Oferty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, ul.
Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn - biuro podawcze, w terminie do dnia 07.01.2020 r. do
godziny 10.00.
3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty
będzie termin otrzymania przesyłki.
4. Postępowanie przetargowe wraz z otwarciem ofert odbędzie się w dniu 07.01.2020 r. o
godzinie 10.15, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
5. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Koperta zawierająca ofertę zgodną z ust. 1 pkt. a, b, c, powinna być zamknięta, zaklejona i
oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem: OFERTA - „Przetarg na sprzedaż
składnika rzeczowego majątku ruchomego”.
7 . Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta,
który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa powyżej w ust. 1 pkt. a, b, c lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
8. Organizator przetargu niezwłocznie powiadomi oferenta o odrzuceniu oferty.
9. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.

II. Wadium
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
2. Wadium należy wpłacać wyłącznie w gotówce w złotych polskich, od poniedziałku do
piątku w godzinach: 8.00 - 15.00 nie później niż w terminie do dnia 07.01.2020 r. do godz.
9.00 w kasie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przy ul. Kopernika 5 (pok. 209).
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną
odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty.
4 . Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy.
III. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
IV. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
dnia zawarcia umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu
przez nabywcę ceny nabycia.
V. Organy administracji publicznej lub jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane
otrzymaniem składnika/składników rzeczowych majątku ruchomego, w formie nieodpłatnego
przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres jednostki, telefon kontaktowy,
b) wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego, o które występuje jednostka,
c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie
odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym.
VI. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w
formie darowizny składnika majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski, zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres jednostki, telefon kontaktowy,
b) statut,
c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
d) wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, o które występuje
jednostka,
e) uzasadnienie potrzeb i wskazanie sposobu wykorzystania składnika majątku,
f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów
odbioru przedmiotu darowizny.
Wnioski i oferty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, ul.
Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn - biuro podawcze, w terminie do 07.01.2020 r. do
godziny 10:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów (089) 524 78 18 lub
(089) 524 78 19 w godzinach: 7.30 - 15.30.

Prokurator Okręgowy
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