Nadleśnictwo Gniezno

Gniezno dn. 10.04.2014 r.
ZG-2717-2/2014

OGŁOSZENIE
Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62 – 200 Gniezno ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż – rejestratorów PSION G2 i MX. Opis sprzętu znajduje się
w załączniku nr 1 i 2 do ogłoszenia.
Sprzęt można oglądać w obecności pracownika Nadleśnictwa do terminu składania
ofert w Nadleśnictwie Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62 - 200 Gniezno w godz. 8:00 – 15:00.
Publiczne otwarcie i odczytanie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno
ul. Wrzesińska 83, 62 – 200 Gniezno w dniu 22.04.2014 roku o godzinie 9:30.
1. Termin składania ofert do dnia 22.04.2014r. do godziny 9:00 w zaklejonych kopertach
z napisem „Przetarg nieograniczony na sprzedaż rejestratorów leśniczego” nie
otwierać do dnia 22.04.2014 roku do godziny 9:30 .
2. Miejsce składania ofert – biuro Nadleśnictwa Gniezno – sekretariat.
3. Nadleśnictwo ma prawo po otwarciu ofert, do zorganizowania negocjacji odrębnie
z poszczególnymi oferentami, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą
cenę.
4. Oferta winna zawierać:
-

Imię i nazwisko/nazwa firmy,
NIP/PESEL/REGON
Datę sporządzenia oferty,
Oferowaną cenę netto/brutto.
Oświadczenie kupującego, że zapoznał się z funkcjonalnością i ze stanem
technicznym kupowanego sprzętu, do którego nie wnosi zastrzeżeń.

5. Termin związania ofertą 20 dni od daty wyboru oferty.
6. Nadleśnictwo Gniezno - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia
postępowania na każdym etapie.
7. Uczestnikom przetargu przysługuje prawo do wniesienia odwołania do
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno w terminie 3 dni od daty ogłoszenia
wyników postępowania.
Nadleśniczy rozpatruje zastrzeżenia w terminie 3 dni. W przypadku uznania
zasadności odwołania zamawiający powtarza procedurę wyboru w niezbędnym
zakresie wynikającym z uznanego zażalenia, powiadamiając wszystkich biorących
udział w przetargu. W przypadku nie uwzględnienia odwołania Nadleśniczy
powiadomi o tym oferenta wnoszącego zastrzeżenia. Decyzja Nadleśniczego jest
ostateczna.
8. Informacje na temat przetargu oraz funkcjonalności sprzętu i stanu technicznego
można uzyskać w biurze Nadleśnictwa w pokoju 8 lub telefonicznie pod numerem
(061) 426 46 11 wew. 224, osoba do kontaktu: Sławomir Grenda.
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