
Obory, 17 sierpień 2015 roku 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr 4  

NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – WIATY MAGAZYNOWEJ METALOWEJ 
 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 
SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory   
Obory 8, 05-520 Konstancin Jeziorna 
tel. (22)-756-31-01 
faks  (22) 756-46-94 
osoba do kontaktu:  Pan Zbigniew Radzimirski tel. 500-240-234 
strona internetowa: www.rzdwilanow.pl 
email: ajuzko@rzdwilanow.pl 
 

2. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku: 
 
Przedmiotem sprzedaży jest: 
Wiata magazynowa metalowa (części demontowalne bez składników budowlanych związanych na 
trwałe z gruntem) 

1. Dane ogólne: obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, składający 
się z 10 segmentów, oparty na rzucie prostokąta, wymiary 60,00 m x 12,00 m, 
powierzchnia zabudowy i całkowita – 720,00 m2 

1. Konstrukcja: stan techniczny: obiekt konstrukcji stalowej, ścian zewnętrzne z blachy 
trapezowej, konstrukcja dachu stalowa, pokrycie z płyt azbestowo-cementowych 

(uszkodzone przez pożar), rok budowy 1981, 
2. Funkcja: magazynowo – składowa, obecnie nieużytkowany 

 

Przedmiot przetargu obejmuje rozbiórkę wiaty wraz z  zagospodarowaniem zdemontowanych 
elementów oraz pozostałych po rozbiórce odpadów. 
 

 
 
UWAGA: Wiata magazynowa winna być rozebrana i zabrana z terenu Zakładu po uzyskaniu 
niezbędnych zezwoleń wymaganych przepisami prawa! 
 
 
 
 
 

mailto:ajuzko@rzdwilanow.pl


Wiata znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 2/1 z obrębu 1-06-30, położonej w: Warszawa 
– Zawady (wjazd od ulicy Sytej),  

 

 
 
3. Cena wywoławcza: 15 000,00 zł  



 
4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
Otwarcie ofert nastąpi przez komisją przetargową w dniu 1 września 2015 r. o godz. 10.00 w 
Sekretariacie Biura Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory, Obory nr 8, 05-520 
Konstancin Jeziorna 

  
5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku:  
Przedmiot przetargu można obejrzeć w dniach od 17 sierpnia do 1 września 2015 r., w godzinach 
09.00 – 14.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: Pan Zbigniew Radzimirski tel. 500-240-
234 
 

6. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 
Wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kwocie 1 500,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset zł) 
należy wpłacić do dnia 1 września 2015 r. do godz. 9.00 na rachunek bankowy sprzedającego: BGŻ 
S.A. IX Oddział w W-wie 89 2030 0045 1110 0000 0030 3180 lub w kasie Zakładu, Obory nr 8. Liczy 
się data i godzina wpływu wadium na podany nr rachunku, nie zaś data i godzina wykonania przez 
oferenta dyspozycji przelewu 

  
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 
 

1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 
2. oferowaną cenę, 
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub ze ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 
4. dowód wniesienia wadium, 
5. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży 

 

8. 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 wiaty magazynowej metalowej.” 
 
Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 7.30-15.00, nie później 
jednak niż do 1 września 2015 do godz. 9.30 w Sekretariacie Biura Rolniczego Zakładu 
Doświadczalnego Wilanów-Obory, Obory nr 8, 05-520 Konstancin Jeziorna 

  
Termin związania ofertą: 30 dni 

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

10. Inne informacje: 
1. przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. 

(Dz. U. nr 114 poz. 761) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi 
majątku ruchomego, 

2. komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany środek 
3. trwały, 
4. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, 
5. wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, 
6. wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone 

zwraca się  w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, 
7. wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, 
8. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy, 
9. komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który 
nie wniósł wadium 

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, 
nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania 
jej za nową ofertę, 

10. odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 
 

11. 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 środka trwałego do chwili uiszczenia przez kupującego ceny 
nabycia.  
Załączniki: 

 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2 – wzór umowy 

 


