
Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Nr 7/2023 

Wójta Gminy Komańcza 

z dnia 12 stycznia 2023r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy Komańcza ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na 

sprzedaż drzwi wewnętrznych Porta z ościeżnicą 

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż dwóch sztuk drzwi wewnętrznych Porta z ościeżnicami, 

pochodzących z demontażu. Rok produkcji 2012. Ościeżnice szerokie, regulowane o szerokości 

27 cm. Skrzydła drzwi o wymiarach 95 cm x 203 cm prawe i lewe. Drzwi nie uszkodzone, stan 

dobry.   

2. Cena wywoławcza: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za 1 sztukę drzwi. 

3. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego – Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, 

pokój nr 9 (sekretariat) – wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w terminie 

do dnia 30.01.2023 r. do godz. 1500, w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem: „OFERTA NA ZAKUP 

DRZWI – NIE OTWIERAĆ DO DNIA 30.01.2023 r. DO GODZ. 1500”. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2023 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza. 

5. Oferta powinna zawierać: 

a) Podstawowe informacje o oferencie: 

- osoby fizyczne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu), 

- pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, 

dane osób reprezentujących podmiot lub pełnomocnictwo do podpisywania ofert udzielone 

przez osoby upoważnione), 

b) oferowaną cenę, 

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu 

i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 

d) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta. 

6. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem drzwi ponosi kupujący. 

7. Z wyłonionym w drodze przetargu oferentem na nabywcę drzwi zostanie podpisana umowa 

w terminie 14 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.  

8. Po podpisaniu umowy zostanie wystawiona faktura VAT. 

9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy i zapłaceniu ceny nabycia. 

10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli będzie niekompletna bądź nieczytelna. 

11. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. 

12. Wójtowi Gminy Komańcza przysługuje prawo odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek 

z ofert, bez podania przyczyn. 

13. Drzwi można obejrzeć w miejscowości Komańcza po wcześniejszym uzgodnieniu 

z przedstawicielem sprzedającego. 

14. Informację na temat przetargu można uzyskać telefonicznie tel. 134677035 wew. 34 

u Pani Moniki Guśtak.  

                                                                                       Wójt Gminy Komańcza 

                                                                (-) 

                                                                  Roman Bzdyk 

                                                                 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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