Zakład Karny w Płocku

SŁUŻBA

09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 22
tel. 24 235 02 00, fax 24 262 02 27, email: zk.płock(g)sw.gov.pl

WIĘZIENIA

Płock,dniaZłmarca 2022 roku

Ogłoszenie o sprzeda;Łyskładników rzeczowych

majątku ruchomego w trybie aukdi
l

Nazwa i siedziba sprzedającego.
ZAKł:AD KARNY W PŁOCKU, ul. Henryka Sienkiewicza 22, 09-402 Płock
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Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

3.

Otwarcie aukcji nastąpi na posiedzeniu, w siedzibie sprzedającego,w dniu 7 kwietnia 2022 roku o
godz.13.00.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego
Składniki majątku ruchomego wymienione w pkt. 4 będące przedmiotem aukcji można obejrzeć w
obiekcie sprzedającego przy ul. Sienkiewicza 22 w Płocku do dnia 6 kwietnia 2022 roku w godzinach

4.

08.00 - 16.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Informacji dotyczących przedmiotu
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sprzedaży udzieli st. chor, Marcin Krysiak, tel. 24 235 02 05, e-mail: marcin.krysiak2@sw.gov.pl
Rodzaj,typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze i wadium
Przedmiotem sprzedaży są nw. zbędne składniki majątku
iloŚĆ

Cena wywoławcza

Wadium

Wirówka pralnicza WR-30

l

1 200,00zł

Wirówka pralnicza WR-30

l

1 200,00zł

120,00zł
120,00zł

Suszarka bębnowa parowa

l

4 000,00zł

400,00zł

Suszarka bębnowa parowa

l

4 000,00zł

400,00zł

12 000,00zł

1 200,00zł

2 000,00zł

200,00zł

1 000,00zł

100,00 zł

1 500,00zł

150,00zł

Lp

l
2
3
4
5
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S}2/13
ST-1/15

S}2/15
S}4/2017
S}20/2018

Prasowalnica walcowa G-1800/325E

6
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S}22/2018

Wirówka prawniczaWR-15
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Stol/2019

Wózek bagażowy Melex

Pralnica czołowa PCP-50

l
l
l
l

Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

1) Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
21 Wadium należy wpłacić na konto sprzedającego o numerze 59 1010 1010 0004 0413 9120 0000

3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu rozpoczeęlŁjykdi. wyłącznie w formie
pienięzneJ

41 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,
sprzedającyzwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia
oferty
51 Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
61 Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny. uchyl
się od zawarcia umowy sprzedaży.
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Zgłoszenie do udziału w aukcji winno zawierać

1) imię i nazwisko, adres lub nazwę Ifirmęl i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy. e mail, NIP,
Rejon jzałączniknr ll
21 oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu aukcji albo że ponos
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;
31 oryginał

lub kserokopię

jpoświadczoną

za zgodność

z aryginałeml

polecenia

przelewu

wniesionego wadium (uwaga: wadium musi być na koncie Zakładu Karnegow Płocku przed
upływem terminu rozpoczęcia aukcjil;
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41 oświadczenie oferenta na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium;
Termin i miejsce przeprowadzenia aukcji

1) Zgłoszeniewraz z wymaganymdokumentem potwierdzającymwniesienie wadium jpolecenie
przelewu ba lkowega) należy złożyć w zaklejonej kopercie
21 Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru
ZAK4:ADKARNY W PŁOCKU,ul. Henryka Sienkiewicza 22, 09-402 Płock

31 Na kopercie powinien znajdować się napis
,,Aukcja na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego

9.

4) Zgłoszenie należy składać w dni robocze opon. -pt.) w godz. 8:00-16;00 nie później niż do dnia 7
kwietnia 2022 roku do godz. 12;00 w siedzibie sprzedającego (sekretariat).
51 0rganizatorowi przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyn
nne informacje:
1) Aukcja jest prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019

roku w sprawie szczegółowegosposobu gospodarowaniaskładnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Skarbu Państwa IDz.U. z 2019 r., poz.2004, Dz. U. z 2021 r. poz. 5781
21 Przedmioty. o których mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia stanowią własność Zakładu Karnego
w Płocku, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w

stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których są przedmiotem, ani nie stanowią
one również przedmiotu zabezpieczenia

Komisja przetargowa wybierze licytanta, który zaoferuje najwyższą cene za wybrany składnik
majątku ruchomego objętego przedmiotem aukcji.
Wystawienie faktury vAT nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia aukcji.
sl Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego
aukcję, nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia faktury vAt.
6) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
w terminie określonym przez Sprzedającego, w siedzibie Sprzedającego na podstawie protokołu
odbioru
31

71 Wszelkiekoszty,opłaty i podatki ponosi Kupujący.
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