Raba Wyżna, dnia 10.05.2022 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 11 pkt. 2 i § 12 oraz w zw. z § 13 Regulaminu określającego sposób i tryb
gospodarowania składnikami majątku ruchomego, będącego własnością Gminy Raba Wyżna, w
tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Gminy stanowiącego załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 76/2009 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku
ruchomego, stanowiącego własność Gminy Raba Wyżna, w tym powierzonego jednostkom
organizacyjnym Gminy, Wójt Gminy Raba Wyżna wydłuża termin składania ofert w przetargu z
dnia 28.04.2022 r. wprowadzając jednocześnie do ogłoszenia następujące zmiany.
Pkt. 2 ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:
Miejsce i termin przeprowadzenia otwarcia ofert.
Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41, Sala Konferencyjna (pokój nr 1-07, obok
Sekretariatu Wójta Gminy), 25.05.2022 r., godz.: 09:05
Pkt. 5 ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:
Wysokość wadium
Ustala się wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł). Wadium należy
wnieść wyłączenie w formie pieniądzu na rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rabie
Wyżnej pod numerem 18 8815 0002 0000 0000 0260 0003 w treści ,,Pojazd Cacciamali Iveco”.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Zaleca się, aby dowód wpłaty
wadium został dołączony do oferty.
Pkt. 8. Ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.
Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę należy zamieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego (wraz z podaniem nazwy i
adresu siedziby Wykonawcy) i opisanej w następujący sposób:
,,Sprzedaż autobusu będącego własnością Gminy Raba Wyżna
Pojazd CACCIAMALI IVECO 100 TEMA E4 o nr rejestracyjnym KNT 3CC2
Nie otwierać przed dniem 25.05.2022 r., godz. 09:05”
Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (wg wzoru załącznika nr 1) składać
należy w miejscu: Sekretariat Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, w terminie do 25.05.2022 r. do
godziny 09:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2022 r. w Sali konferencyjnej (pokój nr 1-07 obok Sekretariatu
Wójta Gminy) o godz. 09:05, pod warunkiem że w postępowaniu zostaną złożone oferty.
Oferta jest wiążąca do 30 dni od dnia złożenia oferty.
Organizator przetargu na sprzedaż pojazdów objętych niniejszym ogłoszeniem zastrzega sobie
prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe zapisy ogłoszenia bez zmian.

Z poważaniem
Andrzej Dziwisz
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