
Zarządzenie Nr 3/2018 
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlcu 

z dnia 9 stycznia 2018 r. 
 

w sprawie sprzedaży placu zabaw, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
(Dz.U.2017.59 ze zm.) prawo oświatowe, ogłasza się  sprzedaż placu zabaw: 

1. Sprzedający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu, Jedlec 154, 63-322 Gołuchów. 
2. Cena wywoławcza: 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100).  

Plac zabaw będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć pod wskazanym adresem tj. 
Gmina Gołuchów, miejscowość Kajew – przy budynku nr 29 na działce nr 103/3 w dniach 
od 10.01.2018r. do 17.01.2018r.  

3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej według 
załączonego wzoru – (załącznik nr 2). 

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Oferent może złożyć ofertę za pośrednictwem osób trzecich jednakże osoby te muszą 

załączyć do oferty stosowne upoważnienie wydane i podpisane przez oferenta. 
6. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 2) należy składać w siedzibie 

Urzędu Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów w zamkniętej kopercie            
z dopiskiem „Sprzedaż placu zabaw – nie otwierać przed 17.01.2018r., w terminie do 
dnia 17.01.2018r. do godz. 15:00. 

7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Gołuchowie. 
8. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje NAJWYŻSZĄ CENĘ. 
9. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,                       

w niewłaściwym miejscu, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych                
w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone 
wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

10. W przypadku zgłoszenia najkorzystniejszej ceny, tej samej przez kilku oferentów, 
sprzedaż będzie kontynuowana w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.                 
O miejscu i terminie licytacji strony zostaną powiadomione telefonicznie. 

11. Nabywca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu zawarcia umowy.  
12. Wydanie placu zabaw nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży i 

uiszczeniu ceny nabycia placu zabaw. 
13. Kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną kwotę na rzecz sprzedającego w terminie               

7 dni od daty dostarczenia faktury VAT na rachunek bankowy nr 65 8407 0003 0105 
3964 2000 0001. 

14. Plac zabaw zostanie wydany kupującemu na podstawie protokołu przekazania – 
(załącznik nr 4), po uprzednim spełnieniu warunków z pkt. 12 i pkt. 13.  

15. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu ponosi nabywca. 
Nabywca przystępując do zakupu zobowiązuje się do zdemontowania i wywiezienia na 
własny koszt placu zabaw, w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu 
przekazania. 

16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte 
placu zabaw. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Zdjęcia placu zabaw. 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 

Załącznik nr 4 – Protokół przekazania placu zabaw.  
   

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jedlcu 

/-/ Grażyna Szczepańska 

https://sip.lex.pl/#/act/18558680/2149950?keyword=prawo%20o%C5%9Bwiatowe&cm=SFIRST

