
            
                                                                             

Zarząd Dróg Powiatowych
w Nowym Dworze Gdańskim

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

NA SPRZEDAŻ PONTONÓW MOSTOWYCH

ZADANIE I         Ponton mostowy MIECZYSŁAW -nr rej.GD-03-021     
• Cena wywoławcza – 10.016,00 zł
• Wymagane wadium –      500,00 zł

    ZADANIE II       Ponton mostowy TADEUSZ  -nr rej. GD-03-025   
• Cena wywoławcza – 10.016,00 zł
• Wymagane wadium –      500,00 zł

ZADANIE III      Ponton mostowy  MARIAN -nr rej. GD-03-026   
• Cena wywoławcza – 10.016,00 zł
• Wymagane wadium –      500,00 zł

ZADANIE IV      Ponton mostowy ZDZISŁAW -nr rej. GD-03-027    
• Cena wywoławcza –   8.762,00 zł
• Wymagane wadium –      500,00 zł

Uproszczone warunki przetargu:

1. Złożenie do dnia  11.06.2007 r.  do godz.  1000,  pokój nr 27 pisemnej oferty, podpisanej 
przez uprawnionego przedstawiciela oferenta, opisanej „oferta w przetargu na sprzedaż 
pontonów mostowych”, na adres: 
Zarząd Dróg Powiatowych, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Morska 1 wraz z 
zaakceptowanym projektem umowy sprzedaży.

2. Zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotu zamówienia, pełną wersją warunków 
przetargu potwierdzone złożeniem odpowiedniego oświadczenia przez oferenta.

3. Wpłata wadium na rzecz Sprzedającego: Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze 
Gdańskim konto nr   28 8306 0003 0000 3984 2000 0030, oraz dołączenie oryginału 
lub potwierdzonej kopii dowodu wpłaty niniejszego wadium do składanej oferty.

4. Oferta  powinna  zawierać  dane  wyszczególnione  w  pełnej  wersji  warunków przetargu 
udostępnionych na wniosek oferenta.

5. Otwarcie ofert i  przeprowadzenie przetargu nastąpi w dniu  11.06.2007 r.  o godz.  1015, 
pokój  nr  27  w  siedzibie  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Nowym  Dworze  Gdańskim, 
ul. Morska 1.

6.  Organizator przetargu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, pisemnie powiadomi 
uczestników o wynikach przetargu lub jego unieważnieniu.

7.  Organizator  przetargu  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  przetargu  lub  też 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

8.    Informację o przedmiocie przetargu oraz Warunki przetargu można otrzymać w siedzibie 
organizatora przetargu – tel. (055) 247-22-35.
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