Poznań, 22.05.2017 r.

Znak sprawy: 2/2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch
rożków angielskich i jednego fagotu
1. Nazwa i siedziba jednostki ogłaszającej przetarg – Organizator przetargu.

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
61-701 Poznań
ul. Fredry 9
tel. 61 61 659 02 00
fax. 61 639 39 89
e-mail: sekretariat@opera.poznan.pl
http://www.opera.poznan.pl

wpisany do RIK 13 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,
NIP: 778-01-68-893, Regon : 000278853

2. Miejsce, termin i tryb przeprowadzenia przetargu.
Przetarg odbędzie w siedzibie Organizator przetargu w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki,
61-701 Poznań, w pokoju działu administracji w dniu 15 czerwca 2017 r., o godzinie 10:00.
Przetarg odbędzie się w trybie przetargu pisemnego (zbieranie ofert).

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki
rzeczowe majątku ruchomego.
Termin oględzin można dokonać we wtorki i czwartki od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017
r. w godz.10.00 – 14.00.
Osobą ze strony Organizatora przetargu uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Pani
00
00
Hanna Kucharska w godzinach od 9 do 14 od poniedziałku do piątku.
Dodatkowo załącznik nr 2 do ogłoszenia zawiera dokumentacje fotograficzną instrumentów.
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4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku
ruchomego.
CZĘŚĆ NR 1:
Przedmiotem sprzedaży jest rożek angielski Mönnig o numerze fabrycznym 9067, rok produkcji
2009
CZĘŚĆ NR 2:
Przedmiotem sprzedaży jest rożek angielski Mönnig o numerze fabrycznym 9066, rok produkcji
2009
CZĘŚĆ NR 3:
Przedmiotem sprzedaży jest fagot Mönnig o numerze fabrycznym 17546 model 214 CSZ, rok
produkcji 2004
Oferty można składać na dowolną liczbę części (instrumentów).

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia
5.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
część nr 1: 2 000,00 PLN, część nr 2: 2 000,00 PLN, część nr 3: 2 000,00 PLN
5.2. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 14 czerwca 2017 r. przelewem na konto nr
34 2490 0005 0000 4530 5405 8055.
5.3. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium uznaje się za wniesione w terminie jeśli środki
finansowe znajdą się na koncie Organizatora przetargu najpóźniej w dniu: 14 czerwca 2017 r.
5.4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się
w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
5.5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
5.6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia
umowy sprzedaży.
5.7. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny
nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

6. Cena wywoławcza.
6.1. Cena wywoławcza wynosi:
CZĘŚĆ NR 1 (rożek angielski Mönnig o numerze fabrycznym 9067): 20 000 zł wraz z
podatekiem VAT
CZĘŚĆ NR 2 (rożek angielski Mönnig o numerze fabrycznym 9066): 20 000,00 zł wraz z
podatekiem VAT,
CZĘŚĆ NR 3 (fagot Mönnig o numerze fabrycznym 17546): 20 000 zł wraz z podatekiem VAT
6.2. Cena nabycia środka trwałego musi być równa co najmniej cenie wywoławczej.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.
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7.1. Oferty przetargowe złożone na piśmie powinny zawierać:
a) Imię i nazwisko oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub
inny podmiot;
b) ścisłe określenie przedmiotu oferty- nazwę środka trwałego, którego oferta dotyczy,
c) zaproponowaną przez oferenta, cenę nabycia dla środka trwałego określoną liczbowo,
d) dowód wpłaty wadium,
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
7.2. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentacji oferenta.
7.3. Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające dokumenty określone w pkt. 1.
7.4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie
Organizatora przetargu tj. w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, w
sekretariacie, oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:

nazwa i adres Wykonawcy

Teatr Wielki
im. Stanisława Moniuszki
61-701 Poznań
ul. Fredry 9
„Oferta na zakup instrumentu”
opatrzyć klauzulą „nie otwierać przed 15.06.2017 r. godzina 1000

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest
wiążąca.
8.1. Miejsce i termin składania ofert
45

Oferty należy składać do dnia 15.06.2017 r. do godziny 9
w siedzibie Organizatora przetargu tj.
w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, w sekretariacie.
8.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi się w dniu 15.06.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie w siedzibie Organizatora
przetargu tj. w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, pokoju działu
administracji.
Podczas otwierania kopert z ofertami Organizator przetargu:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu
b) ogłosi liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdzi wniesienie wymaganego wadium we wskazanym
terminie, miejscu i formie,
c) dokona otwarcia kopert z ofertami złożonymi w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym
ogłoszeniu o przetargu oraz ogłosi nazwy Oferentów oraz zaoferowane, ceny nabycia. Następne
odbędzie się badanie i ocena ofert.
d) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Sprzedający zastrzega, że
sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali
tę samą cenę.
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9. Odrzucenie oferty
9.1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie
wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne
lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową
ofertę.
9.2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

10. Dodatkowe informacje.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
bez podania przyczyn.

11. Okres związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

12. Termin zawarcia umowy sprzedaży
Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu. Nabywca jest zobowiązany
zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni
od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po
zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Kupujący ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem środka
trwałego. Odbiór środka trwałego odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu.

Załączniki:
Nr 1 – umowa kupna-sprzedaży
Nr 2 – dokumentacja fotograficzna

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
dr Robert Szczepański
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