
OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy ogłasza przetarg ofertowy
nieograniczony na sprzedaż samochodów.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedażmaszyn i urządzeń z podziałem na 2
części:

CZĘŚĆ 1: SAMOCHÓD ŚMIECIARKA

• typ podwozia - Jelcz 422
• rok prod. - 1999
• rodzaj zabudowy - SM200 WUKO Łódź

• masa własna - 11500 kg
• dopuszczalna masa całkowita - 16000 kg
• przebieg - 218 149 km
Samochód sprawny technicznie, wykorzystywany do lipca 2013 r.,
Cena minimalna 20 000,00 zł.

CZĘŚĆ 2: SAMOCHÓD CIĘŻAROWYUNIWERSALNY
• typ- STAR 1142 furgon
• rok prod. - 1989
• dopuszczalna ładowność - 6350 kg
• przebieg-192470 km
• wymiary skrzyni ładunkowej - dł. 5,2 m, szer. 2,2 m, wys. 2 m

(skrzynia ładunkowa kryta plandeką)

Samochód sprawny technicznie, wykorzystywany do lipca 2013 r..
Cena minimalna 7 500,00 zł.

2. Pisemne oferty, ~ zamkniętych kopertach z dopiskiem " Przetarg na
sprzedaż CZĘSC Nr " należy złożyć w siedzibie Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, budynek
ECIGKiT, pokój nr 15, w terminie do dnia 17.10.2014 r. do godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacj i
w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, budynek ECIGKiT, w pokój nr 15,
w dniu 17.10.2014 r. o godz. 10.30.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości:

• dla części Nr l - samochód śmieciarka-2 000 ,00 zł

• dla części Nr 2 - samochód ciężarowyuniwersalny - 700 ,00 zł

na konto Zakładu Nr 50 91591023 200550001821000 l lub w kasie
Zakładu w siedzibie j .w.
Tennin wpłatywadium upływaw dniu 17.10.2014 r. o godz. 9.00.



Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub
zostały odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru
oferty . Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet
ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje , co najmniej ceny
wywoławczej;

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił SIę od zawarcia
umowy.

5. Oferta pisemna powinna zawierać:

• Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
• Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

• Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
• Inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w

ogłoszeniu o przetargu;

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w
miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

6. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta dla danej
Części spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona cena brutto będzie

równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.
7. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować SIę

stosownymi pełnomocnictwami.
8. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub

nie wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Oględzin sprzętu będącego przedmiotem przetargu można dokonać na

terenie oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn po uprzednim
uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną.

Informacji udziela:
Tadeusz Pachorek tel. 178670116, kom. 509 587 661
Bogdan Wójcik tel. 17 8670111, tel. kom. 509 587 662

Świlcza, dnia 9 października 2014 r.
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