
Niemcza 14.12.2022r.

Nr sprawy 3969/2022

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy
ul. Wrocławska 3a-3b, 58-230 Niemcza

Ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż używanej
przyczepy SANOK

Niniejsze  postępowanie  nie  podlega  przepisom  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia
11 września 2019r.  (tj.  Dz. U. z  2022r.  poz.  1710, 1812, 1933),  prowadzone jest  na podstawie
niniejszego Ogłoszenia o przetargu ofertowym oraz przepisach Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia
23 kwietnia 1964r. (tj. Dz. U. z 2022r. Poz. 1360).

I.  Opis przedmiotu oferty.

Przedmiot oferty stanowi używana przyczepa SANOK należąca do Przedsiębiorstwa  Komunalnego
Sp. z o.o. w Niemczy tj.:

1.  Przyczepa SANOK D-47 6.0t

1.1.  Nr rejestracyjny: DDZ P207
1.2.  Rok produkcji: 1982
1.3.  Wersja: D47/4.0
1.4.  Rodzaj pojazdu: przyczepa rolnicza
1.6.  Data pierwszej rejestracji: 1988/01/01
1.7.  Dop. masa całk./Masa własna:  6300kg/1800kg
1.8.  Rodzaj przyczepy: skrzyniowa wolnobieżna
1.9.  Zawieszenie osi: resory

Cena wywoławcza brutto:   3 300,00 zł/ (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100).

Ważne: Cena wywoławcza jest ceną minimalną jaką może zaoferować Kupujący.

II. Informacja dla nabywców.

1.  Przyczepę SANOK można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od. 7.30
do  14.00  na  terenie  oczyszczalni  przy  ul.  Dębowej  2  w  Niemczy,  po  uprzednim uzgodnieniu
z Sekretariatem tel 74 8 37 69 81.

2.  Przyczepa  SANOK  nie  jest  objęta  gwarancją  i  rękojmią.  Sprzedający  nie  ponosi
odpowiedzialności za wady ukryte.  Kupujący po dokonaniu zakupu w żadnym czasie nie może
dokonywać zwrotu sprzętu z żądaniem obniżenia ceny lub zwrotu wniesionej zapłaty za przedmiot
zakupu bądź innych roszczeń wobec Sprzedającego.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, na formularzu – załącznik nr
1 do ogłoszenia w terminie określonym  w rozdziale IV pkt 1  oraz dokonanie wpłaty  wadium
w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej  tj.  330,00  zł.  Wadium  należy  wpłacić  na  rachunek
Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Sp.  z  o.o.  ul.  Wrocławska  3a-3b,  58-230  Niemcza,  w  Banku
Spółdzielczym o/Niemcza, nr konta  15 9533 1056 2006 0015 9421 0001, w takim terminie, aby
środki wpłynęły na konto Sprzedającego przed dniem otwarcia ofert.



4. Sprzedający  nie dopuszcza wniesienia wadium w gotówce w kasie Sprzedającego. Wadium
należy wnieść wyłącznie na zasadach określonych w pkt 3. Kopia dowodu wpłaty wadium winna
być dołączona do oferty.

5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia
co najmniej równej cenie wywoławczej. Wadium przepada również, jeżeli wygrywający przetarg
uchyli się od zawarcia umowy w dniu i miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

6.  Wadium  złożone  przez  oferentów,  których  oferty  nie  zostały  przyjęte,  zostanie  zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, natomiast oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7. Sprzedający zwróci wniesione wadium pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

8. Wszystkie koszty związane z umową kupna – sprzedaży obciążają Kupującego.

III. Sposób przygotowania oferty.

1. Pisemne oferty na formularzu ofertowym, który stanowi  załącznik nr 1 do ogłoszenia winny
zawierać:  nazwa  firmy  (imię  i  nazwisko  Kupującego),  dokładny  adres  Kupującego,  telefon
kontaktowy, NIP, REGON, określenie rodzaju (nazwy) sprzętu, którego dotyczy oferta, oferowaną
cenę zakupu, nr rachunku bankowego, na jaki Sprzedający winien dokonać zwrotu wadium.

2. Oferty winny być sporządzone czytelnie – na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnym
pismem  ręcznym  (długopisem  lub  nieścieralnym  atramentem).  Oferty  nieczytelne  zostaną
odrzucone.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty.

1. Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z napisem:

a) Oferta na zakup przyczepy SANOK D-47 6.0t

należy złożyć do dnia 21.12.2022r. do godz. 10.00

2.  Miejsce  złożenia  oferty –  w  sekretariacie  siedziby  Sprzedającego  tj.  Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3a-3b w Niemczy, osobiście lub pocztą. 

3. Sprzedający nie dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej.

4. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Sprzedający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2022r. o godz. 10.15

7. Termin związania ofertą 30 dni.

8. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty najkorzystniejszej tj.  z najwyższą,  identyczną
ceną, Sprzedający wezwie Kupujących, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Sprzedającego ofert dodatkowych.

9.  Składając  oferty  dodatkowe,  Kupujący  nie  mogą  zaoferować  cen  niższych  niż  zaoferowane
w złożonych pierwszych ofertach.



10.  Sprzedający  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  lub  unieważnienia  przetargu  bez  podania
przyczyny, a także swobodnego wyboru ofert.

11. Dodatkowych informacji udziela sekretariat nr tel 74 8 37 69 81

12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłynięciu na rachunek Sprzedającego całkowitej
kwoty ustalonej w przetargu.

Załączniki:
1. Zdjęcia przyczepy SANOK
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy kupna-sprzedaży

Prezes Zarządu
         Elżbieta Szymańska


