
OGŁOSZENIE 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) 

 

Wójt Gminy Karczmiska 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż elementów metalowego poszycia 

dachu 

 

Przedmiotem sprzedaży są odpady złomu: elementy metalowego poszycia dachu 

pochodzące z demontażu z budynku hali sportowej, złożone na działce gminnej 

w Karczmiskach Pierwszych przy ul. Nadrzecznej 212A. Składają się na nie: 

1) arkusze blachy falowane ocynkowane z powłokami, gr. 1,5 mm, arkusze pełne 

i w ½ perforowane – masa 25738,00 kg,  

2) druty stalowe 12 szt. x 4 mb – masa 118,56 kg,  

3) słup dwuteownik HEB 160x160 – masa 101,45 kg,  

4) belki (płatew) – dwuteownik HEB 220x220 – masa 1696,82 kg,  

5) blacha płaska gr. 10 mm – masa 9917,28 kg.   

 

Przedmiotowe elementy charakteryzują odkształcenia, wypalenia, obcięcia krawędzi 

palnikiem powstałe w wyniku demontażu i transportu. Składowanie spowodowało przebieg 

procesów korozyjnych w miejscach pozbawionych powłok ochronnych oraz powstanie oznak 

utlenienia fragmentów powłok cynkowanych. Ze względu na gabaryty charakter złomu 

określa się jako „niewsadowy”. Nabywca we własnym zakresie określa sposób jego 

zagospodarowania. W przypadku części elementów istnieje potencjalna możliwość 

„użytkowego” wykorzystania niektórych elementów metalowych. Ustalenie wagi elementów 

dokonano na podstawie fizycznej inwentaryzacji, bez dokonania ich ważenia.     

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej 

budynku Urzędu Gminy Karczmiska przy ul. Centralnej 17 w Karczmiskach 

Pierwszych. 

W przetargu mogą brać udział  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą 

i osoby prawne. 

Osoby przystępujące do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się 

z przedmiotem sprzedaży, jego stanem  oraz warunkami przetargu i je akceptują. 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 12 461,00 zł (słownie: dwanaście 

tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden zł 00/100). Do wylicytowanej kwoty ustalonej podczas 

przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 8%. 

Wartość przedmiotu  sprzedaży została ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcę. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zł 

(słownie: siedemset złotych 00/100) przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy Karczmiska prowadzony przez PBS Opole Lubelskie O/Karczmiska 

nr 81 8734 0008 0040 0299 2000 0070 w terminie do dnia 11 grudnia 2018 r. z dopiskiem 

na blankiecie przelewu „wadium – przetarg na sprzedaż elementów dachu”. Określony termin 

oznacza datę wpływu na konto Urzędu Gminy Karczmiska.  

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na 

poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest nie później 



niż w terminie 3 dni od odwołania lub zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez 

uczestnika przetargu, który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega 

zwrotowi.  

Cena nabycia jest płatna w całości w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury przez 

Sprzedającego.  

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich 

zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  

w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Wójt Gminy Karczmiska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych 

powodów. 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych 

oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę 

Karczmiska – Urząd Gminy Karczmiska można uzyskać na stronie www.karczmiska.pl 

w zakładce „RODO”. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy 

Karczmiska, ul. Centralna 17, pok. nr 9 lub pod numerem tel. 81 828 70 26 wew. 107 lub 

730 399 299 w godzinach pracy urzędu. 

 

Karczmiska, 28 listopada 2018 r. 

 

 

           
WÓJT GMINY KARCZMISKA 

                            /-/ Janusz Goliszek 
 

http://www.karczmiska.pl/

