
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy  
36 - 072 Świlcza 168 

ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niżej wymienionego pojazdu: 

 
samochód dostawczy Żuk A072 D , nr rej. REC 7745 rok prod 1993 

cena wywoławcza – 1 000,00 zł 
 

1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium                     
w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy prowadzącego przetarg 
ZWiK w Świlczy najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu .Dowód 
wpłaty należy dołączyć do oferty. Wpłacone wadium zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia dla oferenta, który przetarg wygrał, pozostałym 
uczestników wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. 
Wadium przepada na rzecz prowadzącego przetarg,  jeśli żaden                       
z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej 
cenie wywoławczej. 

2. Termin płatności za nabyty pojazd nie powinien być dłuższy, niż 14 dni. 
Nabyty pojazd należy odebrać w terminie 7 dni od daty zapłaty. 

3. oferta powinna zawierać: 
3.1 Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, 
3.2 Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta, 
3.3 Wskazanie pojazdu oraz proponowaną cenę nabycia, sposób zapłaty                   

i termin odbioru, 
3.4 Dowód wpłaty wadium, 
3.5 Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym  pojazdu, 

warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń. 
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg 

ofertowy – samochód” w siedzibie prowadzącego przetarg  ZWiK                    
w Świlczy, Świlcza 168 do dnia 15 lutego 2007 r. do godz. 9.30. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg  ZWiK                    
w Świlczy,  Świlcza 168 w dniu 15 lutego 2007 r. o godz. 10.00.  

6. Kontakt z oferentami: Bogdan Wójcik - tel./fax 017 86 70 111. 
7. Pojazd można oglądać na terenie Oczyszczalni ścieków Świlcza – 

Kamyszyn, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym. 

8. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 


