OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ
MASZYN ROLNICZYCH
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny
Odmian w Karzniczce ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych.
Nazwa i adres sprzedającego:
Nazwa sprzedającego

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce

Adres sprzedającego

Karzniczka 2

Kod Miejscowość

76-231 Damnica

Telefon:

59/811 33 11

Faks:

59/811 30 43

adres strony internetowej

www.karzniczka.coboru.gov.pl

adres poczty elektronicznej

sdoo.karzniczka@coboru.gov.pl

Godziny urzędowania:

7:00 do 15:00

Przedmiot sprzedaży
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa maszyny
Ciągnik rolniczy kołowy
60KM
051-7-002
(brak dokumentów do
rejestracji)
Przyczepa do przewozu
osób 2-os
051-7-005
(brak dokumentów do
rejestracji)
Przyczepa rolnicza
2-os 4t
051-7-007
(brak dokumentów do
rejestracji)
Przyczepa S 2-os 5t
051-7-010
(brak dokumentów do
rejestracji)
Przyczepa rolnicza 1-os 7t
tandem
051-7-028
(brak dokumentów do
rejestracji)

Typ, Model

Rok
produkcji

Cena
wywoławcza
(zł brutto)

WADIUM

URSUS C-360

1976

4.500

450

OPC-1

1978

2.500

200

PW-4

1978

1.000

100

1982

1.000

100

1978

4.500

450

T041

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15
16.

17.

Przyczepa rolnicza 1-os 7t
tandem
051-7-029
(brak dokumentów do
rejestracji)
Przyczepa transportowa
1-os 0,5t 051-7-SN-0005
(brak dokumentów do
rejestracji)
Sadzarka do ziemniaków
2-rzędowa
051-5-SN-0042
Pług obracalny pól
zawieszany
6-skibowy
051-5-SN-0047
Pług zagonowy
zawieszany
051-5-SN-0039
Ciągnik rolniczy kołowy
83KM
052-7-009
(brak dokumentów do
rejestracji)
Kosiarka listwowa
zawieszana
052-5-011

1978

4.500

450

1978

500

50

S-211

1995

750

75

RABE

1997

4.000

400

1994

500

50

Białoruś
MTZ-82

1996

8.000

800

Z065

1995

500

50

Kosiarka rotacyjna
zawieszana
052-5-005

Z105

1976

900

90

Pług wahadłowy
zawieszany
4-skibowy 052-5-016

FAMAROL
V125

1989

1.200

120

DS-C

1995

1.500

150

URSUS C-355

1973

4.000

400

URSUS C-360

1992

7.000

700

Rozsiewacz nawozów
zawieszany 400l/15m
052-5-018
Ciągnik rolniczy kołowy
45 KM
051-7-002
(brak dokumentów do
rejestracji)
Ciągnik rolniczy kołowy
60 KM
054-7-008
(brak przeglądu)

T041

KOSZT TRANSPORTU ZAKUPIONYCH MASZYN PONOSI KUPUJĄCY

Miejsce i termin składania ofert:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny
Odmian w Karzniczce
Karzniczka 2, 76-231 Damnica
27.06.2022 r. do godz. 09:00 – sekretariat
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny
Odmian w Karzniczce
Karzniczka 2, 76-231 Damnica
27.06.2022 r. o godz. 09:30 – sala konferencyjna
Miejsce i termin oględzin:


Pozycje: od 1 do 10

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce
Karzniczka 2, 76-231 Damnica, pow. Słupsk, tel. 59/ 811 33 11
Codziennie (w dni robocze) od dnia 13.06.2022 r do dnia 23.06.2022 r w godz.09:00 –
12:00


Pozycja: od 11 do 16

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Wyczechach
Wyczechy 1, 77-326 Wyczechy, pow. Człuchów, tel. 59/ 833 33 70
Codziennie (w dni robocze) od dnia 13.06.2022 r do dnia 23.06.2022 r w godz.09:00 –
12:00


Pozycja: 17

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie
ul. Kolejowa 43, 82-224 Lichnowy, pow. Malbork, tel. 55/ 271 21 20
Codziennie (w dni robocze) od dnia 13.06.2022 r do dnia 23.06.2022 r w godz.09:00 –
12:00
Sposób przygotowania oferty:
Kupujący może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone

podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte
(zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, a
całość złożona w zaklejonej kopercie w określonym miejscu i terminie, z dopiskiem
„Przetarg na sprzedaż maszyn”.
Wadium:
Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium
w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy BGK 38 1130 1088 0001 3110
7720 0004. Wadium uznaje się za wniesione w momencie zaksięgowania na rachunku
bankowym przed otwarciem ofert.
Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wówczas wadium
dotyczy tylko wybranego sprzętu. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta
została wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium wpłacone przez
oferentów, których oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu
przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta
została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Ocena ofert:
Sprzedający będzie oceniał oferty na podstawie kryterium najwyższej ceny. W sytuacji
kiedy dwie lub więcej ofert będą zawierały takie same ceny, przetarg będzie
kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Sprzedający poinformuje
pisemnie o terminie i miejscu aukcji.
Odrzucenie ofert:
Sprzedający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w
niewłaściwym miejscu, nie została zabezpieczona określoną kwotą wadium, a także
ofertę, która nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są niekompletne,
nieczytelne, budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę.
Wybór oferty i zawarcie umowy sprzedaży:
Sprzedający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę,
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w

szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty
2) informację na temat odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
Sprzedający zastrzega prawo do zakończenia przetargu na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.
Zatwierdzam:
Jarosław Kapiszka

Karzniczka, dn. 10.06.2022 r.

Dyrektor
COBORU SDOO Karzniczka

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące kupującego:
Nazwa (imię i nazwisko):

..................................................

Siedziba (adres zamieszkania):............................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa:

................................................

Numer telefonu:

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

Numer faksu:

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

Numer REGON:

................................................

Numer NIP:

................................................

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa maszyny
Ciągnik rolniczy kołowy
60KM
051-7-002
(brak dokumentów do
rejestracji)
Przyczepa do przewozu
osób 2-os
051-7-005
(brak dokumentów do
rejestracji)
Przyczepa rolnicza
2-os 4t
051-7-007
(brak dokumentów do
rejestracji)
Przyczepa S 2-os 5t
051-7-010
(brak dokumentów do
rejestracji)
Przyczepa rolnicza 1-os 7t
tandem
051-7-028
(brak dokumentów do
rejestracji)

Typ, Model

Rok
produkcji

URSUS C-360

1976

OPC-1

1978

PW-4

1978

1982

T041

1978

Cena zakupu (zł brutto)

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15
16.

17.

Przyczepa rolnicza 1-os 7t
tandem
051-7-029
(brak dokumentów do
rejestracji)
Przyczepa transportowa
1-os 0,5t 051-7-SN-0005
(brak dokumentów do
rejestracji)
Sadzarka do ziemniaków
2-rzędowa
051-5-SN-0042
Pług obracalny pól
zawieszany
6-skibowy
051-5-SN-0047
Pług zagonowy
zawieszany
051-5-SN-0039
Ciągnik rolniczy kołowy
83KM
052-7-009
(brak dokumentów do
rejestracji)
Kosiarka listwowa
zawieszana
052-5-011

T041

1978

1978

S-211

1995

RABE

1997

1994

Białoruś
MTZ-82

1996

Z065

1995

Kosiarka rotacyjna
zawieszana
052-5-005

Z105

1976

Pług wahadłowy
zawieszany
4-skibowy 052-5-016

FAMAROL
V125

1989

DS-C

1995

URSUS C-355

1973

URSUS C-360

1992

Rozsiewacz nawozów
zawieszany 400l/15m
052-5-018
Ciągnik rolniczy kołowy
45 KM
051-7-002
(brak dokumentów do
rejestracji)
Ciągnik rolniczy kołowy
60 KM
054-7-008
(brak przeglądu)

OŚWIADCZENIE:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania, ze stanem
technicznym przedmiotu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem

niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. W przypadku rezygnacji z oględzin, oświadczam, że przyjmuję na siebie wszelką
odpowiedzialność za skutki z tego wynikające.
3. Oświadczam, że załączone postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze
mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru
mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej ofert odbiór sprzętu nastąpi max. do
3 dni roboczych po uregulowaniu kwoty wynikającej z faktury VAT wystawionej
przez Sprzedającego.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez COBORU
SDOO w Karzniczce, Karzniczka 2 76-231 Damnica w celu i zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składników rzeczowego majątku
ruchomego.

………………………………
(miejscowość, data)

……………………………
(podpis)

Załącznik nr 2
UMOWA KUPNA –SPRZEDAŻY

Umowa zawarta w dniu .............................................................. w ............................................................
(dzień, miesiąc, rok)

(miejscowość)

pomiędzy:
Sprzedającym: COBORU SDOO KARZNICZKA
Adres: Karzniczka2, 76-231 Damnica
NIP: 786-16-97-911, REGON: 301631408
a Kupującym ............................................................................................................................................................................
(nazwa firmy/imię i nazwisko)

Adres: .........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Dokument tożsamości nr ...................................................................................................................................................
wydany przez ..........................................................................................................................................................................
PESEL....................................................NIP..............................................................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż …………………………………………………………………………………………
Przedmiot………………………........................marka .............................................. rok produkcji ...............................
Przedmiot………………………........................marka .............................................. rok produkcji ...............................
Przedmiot………………………........................marka .............................................. rok produkcji ...............................
Przedmiot………………………........................marka .............................................. rok produkcji ...............................
§2
Sprzedający oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .....................................................................zł brutto
słownie: ......................................................................................................................................................................................

§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność sprzętu określonego w § 1 niniejszej umowy
na kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy. Sprzedający po podpisaniu umowy wystawi
kupującemu fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności od daty wystawienia faktury.
§5
Wydanie sprzętu określonego § 1 niniejszej umowy nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu
kwoty wynikającej z faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego pomniejszonej o kwotę
wpłaconego wadium. W przypadku nie dokonania wpłaty we wskazanym terminie, niniejszą
umowę uznaje się za nieważną.
§6
Kupujący oświadcza, że stan techniczny sprzętu jest mu znany.
§7
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy oraz koszty transportu obciążają kupującego.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji
postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron.
W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez
Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

.......................................................
Sprzedający

.......................................................
Kupujący

