Ogłoszenie o przetargu publicznym
na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego
I postępowanie przetargowe
1. Nazwa i siedziba jednostki: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach,
ul. Mikołowska 10 A, 40 – 950 Katowice, tel. 32 20 84 502, faks 32 251 39 78.
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: przetarg zostanie przeprowadzony
w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Katowicach, ul. Mikołowska 10A, sala
konferencyjna w dniu 24.10.2013 r. o godz. 1000.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku
ruchomego: sprzedawane składniki majątku ruchomego można obejrzeć w siedzibie
jednostki, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego
objętych postępowaniem: zużyty sprzęt uzbrojenia oraz środki ochrony osobistej,
zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej www.sw.gov.pl.
5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 480 zł, wpłacając w kasie
jednostki do dnia 24.10.2013 r. do godz. 900, lub przelewem na konto BGK o/Katowice
nr 27 1130 1091 0003 9087 1620 0001, z adnotacją „wadium na zakup sprzętu uzbrojenia
oraz środków ochrony osobistej”.
6. Cena wywoławcza wynosi 4 831,50 zł (słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści jeden
złotych 50/100).
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: oferent
może złożyć jedną ofertę na wszystkie składniki (nie dopuszcza się składania ofert na
wybrane składniki) w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym; złożona
oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem
przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji
z oględzin; dowód wniesienia wadium; kserokopię koncesji MSWiA na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym (poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem);
Wzór formularza ofertowego w załączeniu
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie jednostki tj. Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej w Katowicach, ul. Mikołowska 10A, 40 – 950 Katowice w sekretariacie
do godz. 09.00 dnia 24.10.2013 r. lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę
winno być zaadresowane do organizatora przetargu na adres podany w punkcie
1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób
następujący:
„Oferta przetargowa na zakup sprzętu uzbrojenia oraz środków ochrony osobistej
Nie otwierać przed 24 października 2013 r. przed godz. 10:00”

W przypadku przekazania oferty pocztą lub kurierem należy przygotować
i zaadresować kopertę w sposób określony powyżej, by umożliwić zwrot nieotwartej
oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie. W przypadku
braku powyższego opisu na kopercie, organizujący przetarg będzie traktował taką
ofertę jako „zwykłą” korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie
przed terminem otwarcia ofert. Organizujący przetarg nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub
braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
b) Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną
niezwłocznie zwrócone.
c) Oferta jest wiążąca przez 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania
oferty.
9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
10. Informacje dotyczące wadium oraz odrzucenia przez komisję przetargową ofert;
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości od 5 do
10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego.
b) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
c) Wadium złożone przez oferentów, których ofert nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty.
d) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
e) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg,
uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.
f) Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
 została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium;
 nie zawiera danych oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
g) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
11. Termin zawarcia umowy sprzedaży: umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do
30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
12. Inne informacje: przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe
(Dz. U. Nr 114, poz. 761).
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