
 
OGŁOSZENIE 

 Znak sprawy: Zp.271/7/2011  
 
            
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe przy Urzędzie Gminy , ul. Radomska 
7 ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zdemontowanego parkietu 
podłogowego na opał. 
 
           Przedmiotem sprzedaży jest zdemontowany ( rozebrany parkiet dębowy z sali gimnastycznej  
Zespołu Szkół w Goździe przy ul. Starowiejskiej 130 ). 
Ilość parkietu 10,48 m3 na wartość ( cena wywoławcza – 1.152,80 zł).    
Cena wywoławcza zdemontowanego parkietu została oszacowana jako drzewo opałowe  
 ( 110,00 zł za 1m3 parkietu ). Zdemontowany parkiet można oglądać bezpośrednio w Zespole 
Szkół w Goździe przy ulicy Starowiejskiej 130 w godz. od 8:00 do 14:30. 
 Kupujący może nabyć zdemontowany parkiet tylko w ilości 10,48m3. 
 
Warunki udziału w przetargu jest: 
 
– złożenie oferty 
 Ofertę według wzoru załączonego do ogłoszenia umieszczoną w zamkniętej kopercie i 
oznaczonej napisem ,, Przetarg – parkiet na opał ,,  
należy składać do dnia 10.10.2011r. do godz. 9:45 w siedzibie Zespołu Ekonomiczno 
Administracyjnego Szkół w Goździe przy Urzędzie Gminy ul. Radomska 7, 26-634 Gózd , pokój 
102. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w 
Goździe ul. Radomska 7,  26 - 634 Gózd , pokój 105. 
Okres, w którym oferta jest wiążąca wynosi 14 dni. 
 
 Postępowanie przetargowe wygra oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę nie 
niższą niż cena wywoławcza. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję złożenia przez Oferentów równych najkorzystniejszych 
ofert w odniesieniu do tej samej rzeczy, Komisja wybierze ofertę , która wpłynęła jako pierwsza. 
Kupujący zobowiązuje się do zabrania zakupionego parkietu we własnym zakresie oraz na własny 
koszt w terminie 7 dni roboczych od daty zapłaty. 
Bliższych informacji udziela Pan Jerzy Tuzimek pracownik ZEAS w Goździe w godz. 7:30 do 
15:30  telefon 48 320 -23 -57. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. 
 
Informacje o przetargu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd , na 
tablicy ogłoszeń ZEAS przy Urzędzie Gminy w Goździe oraz do wiadomości sołtysów z terenu 
Gminy . 
 
 
Załącznik :  
                                            Z up. Główna Księgowa ZEAS                 
– wzór oferty 
– wzór umowy                                                 Danuta Pietrzyk 
 



                                          
......................................................                            Znak sprawy: Zp. 271/7/2011  
Nazwa lub imię I nazwisko Kupującego 
 
..................................................... 
                Adres 
 
.................................................... 
           Numer NIP/PESEL 
 
............................................................            
            Telefon kontaktowy                                        
                                                      

Do 
 

Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w 
 Goździe ul. Radomska 7 

26 – 634 Gózd 
 
           OFERTA KUPNA ZDEMONTOWANEGO PARKIETU NA OPAŁ  
 
     
            Zadanie pn. ,,Sprzedaż zdemontowanego parkietu na opał ,, 
 
Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez ZEAS w Goździe: 

1.  oferujemy kupno zdemontowanego parkietu dębowego w ilości 10,48m3 
 
Łączna ilość zakupu parkietu  ............................ m3 
 
Łączna cena zakupu parkietu  .............................. zł 
 
słownie zł:  .........................................................................   
 
 Oferowana cena jest kwotą brutto  
Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z kupnem parkietu . 
Zakupu parkietu na opał zobowiązuję się dokonać na warunkach określonych 
 w ogłoszeniu . 
      2.Informujemy , że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki przetargowe określone 
         w ogłoszeniu. 
         Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń. 
      3.Oświadczamy, że : 
– uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
– w wyznaczonym terminie I miejscu dokonamy zawarcia umowy na warunkach określonych we 

wzorze umowy      
 
 ..................................                                ….................................... 
  / miejscowość, data  /                                                           / podpis kupującego / 
 
 
 

WZÓR 



UMOWA NR .........../2011 
 

         
Zawarta w dniu ...........................pomiędzy : 
1.Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Goździe, ul. Radomska 7,  
26-634 Gózd 
NIP 796-259-13-73 
zwanym dalej Sprzedającym , reprezentowanym przez: 
................................................................................... 
a 
.................................................................................. 
NIP/PESEL.......................................... 
zwanym dalej Kupującym , reprezentowanym przez : 
.................................................................................... 
o treści następującej :  
 
Umowę zawarto w rezultacie dokonania wyboru przez Sprzedającego oferty kupna 
zdemontowanego parkietu z rozbiórki sali gimnastycznej złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o 
sprzedaży parkietu z dnia 30.10.2011r. 

§ 1 
1.Sprzedawca sprzedaje , a Kupujący kupuje zdemontowany parkiet w ilości 10,48 m3 za  cenę 
......................... zł brutto ( słownie : ........................................................................... 
............................................................................................... ) . 
2.Integralną część umowy stanowi oferta kupna parkietu złożona przez Kupującego. 

§ 2 
1.Kupujący określoną w umowie cenę brutto wpłaci na konto Sprzedającego nr 
07 1240 3259 1111 0010 1457 8532 Bank PKO SA II O/Radom w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy. 
2.Za nieterminowe uiszczenie należności zostaną naliczone odsetki ustawowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami . 
3.Za zakupiony parkiet  Sprzedający wystawi fakturę VAT. 
4.Kupujący zobowiązany jest do zabrania parkietu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 
Przekazanie parkietu Kupującemu nastąpi po wpływie kwoty na konto Sprzedającego . 

§ 3 
1.Za niedotrzymanie terminu wskazanego w § 2ust 4, Kupujący zobowiązany jest zapłacić karę 
umowną w wysokości 5% od ceny brutto wskazanej w §1. 
2.Niewykonanie zamówienia w terminie wskazanym w §2 ust.4 uznane zostanie ,jako odstąpienie 
od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od niego. 

§ 4 
Zmiany dotyczące treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej .   

§ 5 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6. 
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Sprzedającego . 

§7 
Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po1 każdej ze stron . 
 
 
SPRZEDAJĄCY                                            KUPUJĄCY   


