
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WG/88/2021 

                                                             Wójta Gminy Głogów z dnia 07.10.2021 r. 

     

 

O G Ł O S Z  E N I E 

o konkursie ofert na sprzedaż ruchomości 
 

 

 

1. Urząd Gminy – zwany dalej Sprzedającym z siedzibą w Głogowie przy ul. Piaskowej 1,  

zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż: 25 szt. pojemników do selektywnej 

zbiórki odpadów na szkło typu „dzwon”. 

 

2. Przedmiot sprzedaży: 

 

Przedmiotem sprzedaży są pojemniki do selektywnej zbiórki szkła kolorowego na terenie 

Gminy Głogów. Pojemniki typu „dzwon” o pojemności 2,5 m3. Lata produkcji 2009-2010. 

Pojemniki są w średnim stanie użytkowym. Pojemniki przystosowane są do rozładunku przy 

pomocy dźwigu bocznego, tzw. HDS.  

 

3. Podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowych pojemników, przed złożeniem oferty 

mogą zapoznać się z ich stanem technicznym, poprzez dokonanie oględzin przedmiotu 

sprzedaży, w obecności pracownika Urzędu Gminy Głogów, po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu. 

 

4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:  

 

Kierownik Referat Środowiska i Dróg UG: Alina Kaleta, nr tel.: 76 836 55 81. 

Inspektor UG: Aneta Hnatyszak, nr tel.: 76 836 55 58.  

 

5. Ruchomość powyższa jest przedmiotem używanym, jej sprzedaż przez Sprzedającego jest 

zwolniona z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 

marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.). 

 

6. Dokumenty oraz wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty można pobrać ze strony 

internetowej www.gminaglogow.pl bądź otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy, 

przy ul. Piaskowej 1, 67-200 Głogów, pokój nr 225, tel.: (76) 836 55 58, fax.: (76) 836 55 

67. 

 

7. Na udostępniane oferentom dokumenty konkursu ofert składają się: 

1) ogłoszenie,  

2) formularz oferty,  

3) wzór umowy. 

 

8. Oferty należy składać na formularzu ofertowym.  

 

9. Oferty w nieprzezroczystych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd 

Gminy, ul. Piaskowa 1, 67-200 w Głogowie w pok. nr 319, w terminie do dnia       

25.10.2021 r.  do godz. 14.00.  Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie 

Sprzedającego, w pokoju nr 225, w dniu 25.10.2021 r. o godz. 14.15.  Otwarcie ofert jest 

http://www.gminaglogow.pl/


jawne. 

 

10.  Cena oferty (cena minimalna) nie może być niższa niż 7500,00 zł. 

W przypadku złożonych dwóch lub większej ilości ofert o równej, najniższej cenie  

o wyborze oferty decyduje pierwszeństwo wpływu oferty do sekretariatu bądź biura 

podawczego Urzędu Gminy Głogów.  

 

11.  Koszty załadunku i transportu przedmiotu oferty ponosi nabywca.  

 

12. Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia konkursu. Sprzedający 

zawrze umowę sprzedaży z uczestnikiem konkursu (oferentem), który złożył ofertę 

najkorzystniejszą. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie w imieniu 

Urzędu Gminy podpisów osób właściwych do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy 

Głogów. Za dzień zawarcia umowy uznaje się: złożenie podpisu w imieniu Sprzedającego 

przez wszystkie osoby właściwe do złożenia oświadczeń woli w imieniu Gminy w 

niniejszym konkursie, tj.: Wójta Gminy i Skarbnika Gminy oraz – złożenie podpisu przez 

oferenta.  

 

13.  Oferent, którego oferta została w konkursie ofert uznana za najkorzystniejszą jest nią 

związany do czasu zawarcia umowy, nie później jednak niż 30 dni, liczone od dnia otwarcia 

ofert. Pozostali oferenci przestają być związani ofertą z chwilą otrzymania pisemnego 

powiadomienia od Sprzedającego o dokonania wyboru innego oferenta. Wszyscy oferenci 

przestają być związani ofertą z chwilą zakończenia konkursu wynikiem negatywnym bądź 

unieważnienia przez Sprzedającego konkursu. 

 

14. Konkurs kończy się wynikiem negatywnym w sytuacji, w której żaden  

z uczestników nie zaoferował ceny równej bądź przewyższającej cenę minimalną. 

Sprzedający do dnia zawarcia umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez 

podania przyczyn. O rozstrzygnięciu konkursu bądź jego unieważnieniu Sprzedający 

niezwłocznie na piśmie informuje oferentów. 

 

15.  Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Sprzedającego  

(www.gminaglogow.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gminaglogow.pl/

