
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ WIATY 

MAGAZYNOWEJ  
Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż wiaty 

magazynowej zlokalizowanej na terenie stadionu miejskiego w Zambrowie przy 

ul. Wyszyńskiego 8. 

I. Przedmiot przetargu:  

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wiaty  magazynowej. W przypadku zakupu  

nabywca zobowiązany jest we własnym zakresie rozebrać wiatę, przewieść własnym 

transportem oraz uporządkować teren działki po rozbiórce. 

II. Dane opisowe 

Wiata w konstrukcji stalowej,  jednokondygnacyjna – lokalizacja Zambrów 

ul. Wyszyńskiego 8. Data zakupu 31.12.1995 r. 

Opis konstrukcji: 

1. Wiata o wymiarach 23,00 m x 9,00 m, wysokość w szczycie 6,00 m usytuowana na 

podstawie betonowej. 

2. Z przodu wiaty drzwi dwuskrzydłowe o łącznych wymiarach wysokość 3,50 m szerokość 

2 x 2,00 m. 

3. Dach dwuspadowy kryty blachą falowaną. 

Planowany demontaż i odbiór wiaty w terminie marzec – kwiecień 2022 r.  

III. Tryb przetargu: Pisemny przetarg ofertowy. 

1. Otwarcie ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie urzędu 

Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, sala nr 214. 

2. Możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży: Osoby zainteresowane zakupem mogą 

dokonać oględzin wiaty w dniach od poniedziałku  do piątku w godz. 10:00-14:00, po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 501 867 920. 

3. Miejsce, termin i tryb składania ofert: 

1) Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3, p. 225  do 

dnia 12.11.2021 r. do godz. 1530. 

2) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania 

i rozpatrywania. 

3) Ofertę sporządzoną wg załącznika do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w zamkniętej 

kopercie opisanej w następujący sposób: " Oferta na zakup wiaty magazynowej znajdującej 

się na terenie stadionu miejskiego w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego 8 ”. 



4) Oferent – pod rygorem wykluczenia może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. 

4. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; 

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; 

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

4) pełnomocnictwo, o ile oferent działa przez pełnomocnika. 

5. Cena: 

1) Wartość rynkowa wiaty magazynowej wynosi 20.000,00 zł. 

2) Oferowana cena przez Kupującego jest ceną brutto.  

3) Cenę należy podać w złotych polskich.  

6. Wybór oferty: 

1) Kryterium oceny ofert – 100% cena. 

2) Przez najkorzystniejszą ofertę rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia 

złożoną na wzorze formularza ofertowego oraz zawierającą najwyższą cenę za przedmiot 

sprzedaży. 

3) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa zwróci 

się do oferentów o ponowne złożenie ofert ustalając termin i miejsce złożenia ofert. W 

przypadku ponownego złożenia jednakowych ofert powyższa procedura przeprowadzana jest 

ponownie. 

4) W ciągu 14 dni od dnia wyboru oferty Sprzedający zawiadomi oferenta, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę o terminie zawarcia umowy sprzedaży. 

5) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,  

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 4. 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta na piśmie. 

7. Informacje uzupełniające: 

1) Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu na każdym etapie 

postępowania bez podania przyczyny. 

2) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. 

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

        BURMISTRZ MIASTA 

        Kazimierz Dąbrowski 

Zambrów, dnia 25.10.2021 r. 


