
I N S T Y T U T N O W Y C H S Y N T E Z C H E M I C Z N Y C H 

INS/NO-3/2015 Pulawy, 13.08.2015 r. 

OGtOSZENIE O PRZETARGU 

NIEOGRANICZONYM, PISEMNYM oraz USTNYM 

Sprzedaz maszyn, urz^dzeh i pojazdow rolnlczych 

1. Sprzedaj^cy 
INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH 
Al. Tysj^clecia Pahstwa Polskiego 13A, 24-110 Putawy 
www.ins.pulawy.pl 
Tel. 81 473 17 62 

Osoba upowazniona ze strony sprzedaj^cego do kontaktow z oferentami 
Pan Wtadyslaw Jawilak, tel. 74 855 95 12; 605 576 124; gdg(a)goczalkow-gorny.pl 

2. Przedmioty sprzedazy 

1) Prasa zwijaj^ca do stomy SIPMA 
Producent Farma; typ Z-279; rok produkcji 1996; okres eksploatacji prasy 19 lat; MW 1800 kg; brak 
dokumentacji technicznej. Prasa zwijaj^ca do stomy sprawna. 
Uszkodzenia: zagi^cie tylnej scianki obudowy; uszkodzenie felgi kota lewego; slady korozji obudowy. 
Wymagana konserwacja i przegl^d techniczny. 
Cena wywoiawcza 10 090 zi brutto; wadium 1 000 zt. 

2) Aparat do bielenia 
Typ H 900/3; rok produkcji 1985; MW 690 kg; brak dokumentacji technicznej. Urz^dzenie jest 
wyt^czone z eksploatacji na skutek wadliwego dziatania. Maszyna przeznaczona do ztomowania. 
Cena wywotawcza 400 z4 brutto; wadium 40 zt. 

3) Przyczepa rolnicza wywrotka D47 
Marka Autosan; model D47; rok produkcji 1979; okres eksploatacji przyczepy 37 lat; ladownosc 4,5 
t; MW 1500 kg. Przyczepa wytqczona z eksploatacji w 2011 r. na skutek ciqgtych uszkodzen 
mechanizmu wywrotu. Niesprawna techniczne, wymagana naprawa i uzupelnienie brakow. 
Cena wywotawcza 1 100 z4 brutto; wadium 110 zt. 

4) Przystawka do kukurydzy 
Producent Geringhoff; rok produkcji 1998; okres eksploataqi 17 lat; ilosc rz^dow 5; Przystawka do 
kukurydzy jest sprawna; ogl^dziny wykazaty slady korozji obudowy; wymagana konserwacja i 
przegl^d techniczny. 
Cena wywotawcza 20 000 zt brutto; wadium 2 000 zt. 

5) Ptug 5-skibowy 
Producent Fortschritt; rok produkqi 1981; okres eksploatacji 34 lata; ilosc skib 5; MW 1570 kg. 
Wymagana konserwacja i przegl^d techniczny. Brak 4 szt. lemieszy; brak 2 szt. sibwnikow; brak 
jednego korpusu kompletnego. 
Cena wywotawcza 1 500 zt brutto; wadium 150 zt. 



6) Przyczepa do przewozu bydta 
Producent Sanok; model D45; rok produkcji 1968; okres eksploatacji 47 lat; MW 1500 kg. 
Wymagana konserwacja i przegl^d techniczny. Podtoga do wymiany. Plandeka dachu porwana, 
instalacja elektryczna do wymiany. 
Cena wywotawcza 500 zt; wadium 50 zt. 

7) Naczepa samochodowa 
Producent Kogel; nr rej. DSW R275; model SK 23K; rok produkcji 1986; nr fabryczny 2108270; okres 
eksploatacji 29 lat; MW 11000 kg; Mt23000 kg. Naczepa samochodowa niesprawna, brak 
aktualnego przeglqdu technicznego. Wymagany przeglqd techniczny i konserwacja. 
Cena wywotawcza 12 000 zt brutto; wadium 1 200 zt. 

3. Wadium 
Sposob przekazania wadium: przed uptywem terminu skladania ofert. 
Oferent wnosi wadium w pleniqdzu, na konto Sprzedaj^cego; 
Nr konta 03 1240 2412 1111 0000 3610 6855, lub w KASIE Gospodarstwa Doswladczalnego 
„Goczatk6w" z dopiskiem: ,,Wadium - maszyny, urz^dzenia ipojazdy" 

Wadium Oferentow, ktorych oferta nie zostata przyj^ta, zostanie niezwtocznie zwrocone po dokonaniu 
wyboru ofert. 
Wadium uczestnika, ktory wygrat przetarg zostaje zaiiczone na poczet ceny sprzedazy. 
Wadium przepada na rzecz Sprzedaj^cego, jezeli Oferent, ktorego oferta zostanie przyj^ta, uchyli si^ od 
zawarcia umowy. 
Wszelkie koszty zwi^zane z przeniesieniem prawa wtasnosci ponosi Kupuj^cy. 

4. MJejsce, termin i tryb sictadania ofert 
Oferty nalezy ztozyc w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkni^tej kopercie naniesionym dopiskiem: 
„Przetarg - sprzedaz maszyn, urz^dzen ipojazdow rolniczych" 
w 
Gospodarstwo Doswiadczalne „Goczalk6w" 
Goczalkow Gorny 8, 58-150 Strzegom. 

do dnia 21 sierpnia 2015 x., do godz. 7:55 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest ztozenie oferty i wniesienie wadium. 

Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Sprzedaj^cego 
Gospodarstwo Doswiadczalne „Goczatk6w" 
Goczatkow Gorny, 58-150 Strzegom 

dnia 21 sierpnia 2015 r., o godz. 8:00 

5. Opis oferty 
Oferta powinna zawierac: 
1) dane osobowe, dane flrmy, 
2) proponowan^ cen^, 
3) dowod wniesienia wadium, 
4) oswiadczenie, ze Kupujqcy nie wnosi zastrzezeh do stanu technicznego i prawnego pojazdu. 
Kupuj^cy ktorego oferta zostala wybrana za najkorzystniejsz^, zobowi^zany jest do wptacenia 
oferowanej kwoty w pieni^dzu, na konto sprzedaj^cego: 
Nr konta: 03 1240 2412 1111 0000 3610 6855, lub w KASIE Gospodarstwa Doswladczalnego 
„Goczatk6w". 

6. Kryterium oceny ofert - najwyzsza cena. 

7. Miejsce i termin ogledzin 
Przedmioty sprzedazy mozna ogl^dac w dniach od poniedziatku do piqtku, w godzinach 7:00-14:00, w 
miejscu zaparkowania sprz^tu: Gospodarstwo Doswiadczalne „Goczatk6w", Goczatkow Gorny, 
58-150 Strzegom, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym godziny ogledzin (Wladystaw Jawilak 
tel. 605 576 124). 



Zastrzezenie 
1) Sprzedaj^cy zastrzega mozliwosc uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny, 
2) Sprzedaj^cemu przysluguje prawo swobodnego wyboru oferty, jezeli uczestnicy przetargu zaoferujq t̂  

8. Jezeli srodki trwate nie zostan^ sprzedane w drodze przetargu pisemnego, Sprzedaj^cy 
przeprowadzi przetarg ustny (licytacja) 

Miejsce wywotania przetargu - siedziba Sprzedaj^cego 
Gospodarstwo Doswiadczalne „Goczalk6w" 
Goczatkow Corny, 58-150 Strzegom 

dnia 21 sierpnia 2015 r., o godz. 8:15 

- przed przyst^pieniem do licytacji uczestnicy skladaj^ wadium w wysokosci podanej przez 
Sprzedaj^cego 

9. Jezeli srodki trwate nie zostan^ sprzedane w drodze I przetargu ustnego, Sprzedajqcy 
przeprowadzi II przetarg ustny (licytacja) 

Miejsce wywotania przetargu - siedziba Sprzedaj^cego 
Gospodarstwo Doswiadczalne „Goczatk6w" 
Gocza}k6w Gorny, 58-150 Strzegom 

dnia 21 sierpnia 2015 r., o godz. 8:30 

— przed przyst^pieniem do licytacji uczestnicy sktadajg wadium w wysokosci podanej przez 
Sprzedaj^cego 

Zatc|czniki 
1) zat^cznik nr 1 - wzor umowy, 
2) kopie opinii technicznych, wyceny, stanu technicznego oraz zdj^cia dost^pne w Gospodarstwie 

Doswiadczalnym „Goczatk6w" i w siedzibie sprzedajqcego INS, Tel. 81 473 17 62. 

samg cen^. 

mgr Waldemar Wawer 
KtefowniK DzJatu Adm. - Prawnego 



INS/NO-3/2015 
Zat^cznik nr 1 

UMOWA Nr INS/NO-2/2015 
Sprzedaz maszyn, urz^dzeh i pojazdow rolniczych 

zawarta w dniu 2015 r. w Pulawach pomi^dzy Instytutem Nowych Syntez Chemicznych 
z siedziba w Pulawach 24-110 Pulawy, Al. Tysi^clecia Pahstwa Polskiego 13A, wpisany do rejestru 
przedsi^biorcow prowadzonego przez S^d Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie, z siedzib^ w Swidniku, 
VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S^dowego; KRS 0000113728; NIP 716 000 20 98; REGON 
000041619, ktory reprezentuje 

Cezary Mozehski - Dyrektor INS 
zwany w dalszej cz^sci SPR2ED/UACYCM, 
a 

reprezentowanym przez: 
zwanym w tresci umowy „KUPUJ/\CYM". 

W wyniku przeprowadzonego przez Sprzedajqcego post^powania Sprzedaz maszyn, urz^dzeni 
pojazdow rolniczych, Nr sprawy INS/NO-3/2015, zostala zawarta umowa o nast^puj^cej tresci: 

§ 1 -
Sprzedajqcy oswiadcza, ze jest wlascicielem 

§ 2 . 
Sprzedajqcy oswiadcza, ze okreslony w § 1. niniejszej umowy sprz^t, jest wolny od wad prawnych i praw 
osob trzecich oraz nie jest przedmiotem zadnego post^powania bqdz zabezpieczenia. 

§ 3 . 
1. Sprzedaj^cy sprzedaje, a Kupuj^cy kupuje okreslony w § 1. niniejszej umowy sprz^t za kwot^: 

Brutto: z l (slownie: ). 
2. Wadium Kupuj^cego w wysokosci zl ( ), zostaje zaiiczone na 

poczet ceny sprzedazy. 
§ 4 . 

Kupuj^cy oswiadcza, ze znany mu jest stan techniczny sprzqtu okreslonego 
w § 1. niniejszej umowy i nie wnosi zastrzezeh do stanu technicznego i prawnego. 

§ 5 . 
Wszelkie koszty zwiqzane z przeniesieniem prawa wlasnosci ponosi Kupujqcy. 

§ 6 . 
Wydanie przedmiotu sprzedazy Kupujqcemu, nast^pi niezwiocznie po zaplaceniu ceny nabycia i podpisaniu 
umowy. 

§ 7 . 
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§ 8 . 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umowg stosuje si^ obowiqzuj^ce w tym zakresie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 9. 

Umow^ sporz^dzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze stron. 

Kupuj^cy Sprzedaj^q/ 


