
 
 

 

            

   Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego 

 

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (dalej: Stowarzyszenie), 

informuje, iż Stowarzyszenie posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą 
być przedmiotem sprzedaży. 

1. Podmioty zainteresowane nabyciem składników rzeczowych wymienionych i opisanych w 
załączniku nr 2 do ogłoszenia, mogą składać pisemne oferty  zgodne co do treści z wzorem 

zamieszczonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia (podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zawierające: 

1) dane oferenta (w przypadku osób fizycznych — nazwisko, imię, dokładny adres 
zamieszkania, w przypadku pozostałych podmiotów — nazwę i adres siedziby) 

2) wskazanie składników rzeczowego majątku ruchomego (liczby rowerów), których dotyczy 
oferta, oraz oferowaną jednostkową i łączną cenę nabycia; 

3) oświadczenie oferenta, o treści „Oświadczam, iż zapoznałem się ze stanem składników 
rzeczowych majątku, których oferta dotyczy”. 

2. Złożona oferta nie może opiewać na kwotę niższą niż wartość z wyceny wskazana                                   
w załączniku nr 3.  

3. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych nabyciem tego 
samego składnika rzeczowego majątku ruchomego, pod uwagę będzie brana oferta 

korzystniejsza (o najwyższej cenie). W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej 
samej ceny, która jest ceną najwyższą, organizator postanowi o kontynuowaniu procedury w 
formie aukcji między tymi oferentami, wyznaczając termin ponownego złożenia ofert                             
i przekazując oferentom informacje o szczegółach, w tym terminie i miejscu, 

przeprowadzenia aukcji. Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w t ych ofertach.  
4. Stowarzyszenie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez podmiot zainteresowany 

nabyciem rowerów wizji lokalnej. Wymagana wizja lokalna obejmuje zapoznanie się 
podmiotu zainteresowanego nabyciem rowerów z ich rodzajem i stanem technicznym (sprzęt 

używany). Miejsce wizji lokalnej to magazyn znajdujący się w Pelplin, ul. Plac Cukrowni 6. 

Termin: 15.02.2023 r., w godz. 12:00 – 14:00. Wymagana wizja lokalna odbędzie się                             
w obecności Przedstawiciela Stowarzyszenia, który sporządzi dla uczestników listę 
obecności. Dodatkowo wraz z ofertą, wymagane będzie złożenie przez oferenta 

oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu ze stanem sprzętu. Niewzięcie 
udziału w opisanej wyżej wizji lokalnej bądź niezłożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą 
skutkować będzie dyskwalifikacją podmiotu zainteresowanego nabyciem rowerów                          
i odrzuceniem oferty. 

5. Oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
biuro@metropoliagdansk.pl, podając nazwę postępowania tj. Ogłoszenie o zbędnych 
składnikach rzeczowych majątku ruchomego.  



 
 

 

6. Oferty niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będą 
uwzględniane. 

7. Odrzucona zostanie oferta: złożona po terminie, w sposób niezgodny z niniejszym 
ogłoszeniem, która nie zawiera wymaganych danych, lub są one niekompletne, nieczytelne 

lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową 
ofertę. 

8. O odrzuceniu oferty niezwłocznie zawiadamia się oferenta. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszej procedury zbycia bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 
10. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 3 dni od wyboru oferty. 
11. Organizator umożliwia płatność ceny nabycia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
12. Termin składania ofert upływa: 21 lutego 2023 do godz. 11:00 (decyduje data wpływu). 

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert (pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert).  

 

Podpisał: 
Zastępca Dyrektora Biura Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot 
 

Krzysztof Perycz-Szczepański 
/podpisano elektronicznie/ 

  
 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1; 
2. Opis – stan techniczny zbywanych składników – Załącznik nr 2; 

3. Wycena - załącznik nr 3;  
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