Dyrektor Zespół Szkół w Przytocznej ogłasza licytację ustną nieograniczoną
na sprzedaż okien PCV, która odbędzie się w dniu 25.11.2016 r.
w siedzibie Zespołu Szkół w Przytocznej, ul. Polna 17 - (świetlica)
Lp.

Nazwa
ruchomości

Ilość
w szt.

Rok
produkcji

Okna PCV
1

o wymiarach
210 cm x 305 cm

8

2003

Powierzchnia mierzona
po obrysie
zewnętrznym ramy

6,41m2

Cena okien

2500,00 zł.

Opis ruchomości i jej przeznaczenie
Okna pochodzą z demontażu z obiektu szkolnego. Jest to osiem okien
o wymiarach 210 cm x 305 cm, tj. 6,41 m2 (mierzone po obrysie zewnętrznym ramy).
Okna trójdzielne dwurzędowe, częściowo nieotwierane, częściowo uchylnorozwierane. Profile okienne z PCV, produkcja firmy Rolplasto. Okna dwuszynowe,
zespolone, rok produkcji 2003. Oznaczenia szyb: Frerichs Glass UG04 Uniplus, U 1,1
– USG 3.3.1. Podczas dokonywania oględzin opisywana stolarka nosiła znamiona
intensywnego użytkowania oraz dość nieostrożnego demontażu. Na podstawie
dokonywanych oględzin i uzyskanych informacji stwierdzono, że stan techniczny
opisywanej stolarki jest słaby – stopień wypracowania duży: występują pęknięcia
pojedynczych szyb w skrzydłach okiennych, ramy są wypaczone i zwichrowane,
brakuje elementów okuć i klamek, profile zarówno ram jak i skrzydeł okiennych
miejscowo przebarwione, z rysami, zadrapaniami, uszczelki znacznie zużyte
technicznie.

Warunki licytacji ustnej:
1. Licytacja odbędzie się dn. 25 listopada 2016 (piątek) o godz. 8:30 w siedzibie Zespołu Szkół w Przytocznej, ul. Polna 17, budynek Szkoły
Podstawowej – świetlica.
2. Okna można oglądać w dniach 18-24 listopada 2016 w godz. 8:00 – 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna parking za urzędem.
3. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży oraz o przyjęciu warunków licytacji
i wzoru umowy kupna-sprzedaży. Oświadczenie będzie można podpisać bezpośrednio przed licytacją, w siedzibie Zespołu Szkół, sekretariat w
godz. 8:00 – 8:10. Wzór oświadczenia oraz wzór umowy jest zamieszczony na stronie Zespołu Szkół (www.spprzytoczna.pl/)
4. Licytacja będzie ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (co najmniej 40
zł) powyżej ceny wywoławczej. O wysokości kolejnych postąpień decydują uczestnicy przetargu
5. Osoba, która wygra licytację, zobowiązana jest podpisać umowę kupna sprzedaży bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
6. Okna zostaną wydany osobie, która wygrała licytację niezwłocznie po zapłaceniu przez nią wylicytowanej ceny. Zapłata powinna nastąpić do
7 dni od dnia wystawienia faktury.
7. Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania licytacji z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu licytacji do publicznej
wiadomości.
Wszelkich informacji związanych z licytacja udziela Pani Brygida Konieczna, tel. 957494322, w dniach i godzinach pracy Zespołu Szkół.
Dyrektor Zespołu Szkół
/-/ Brygida Konieczna

