Morąg dnia 01.04.2021

I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż
koparko – ładowarki marki Fiat FB 100.2
rok. prod. 2002
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu
ogłasza I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparko – ładowarki marki
Fiat FB 100.2 rok. prod. 2002
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu z siedzibą przy
ul. Dąbrowskiego 24, 14-300 Morąg tel. 89 757 47 37 NIP: 741-14-44-624
e-mail.: pwik@polbiznes.com.pl
2. Przedmiot sprzedaży:
Koparko – Ładowarka Fiat FB 100.2 rok produkcji – 2002 stan licznika – 18.453 mt-g
3. Miejsce i termin, oględzin pojazdu:
Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem koparko ładowarki mają
możliwość zapoznania się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu w godz. 1000-1200 w
PWiK Sp. z o.o. w Morągu przy ulicy Dąbrowskiego 24 w dniach 07-16.04.2021 r.
4. Warunki przystąpienia do przetargu w zakresie wadium:
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto BANK
MILLENNIUM S.A. 48 1160 2202 0000 0000 6193 5216 lub w kasie spółki najpóźniej do
dnia przetargu.
5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 21.04.2021 r. do godz. 900 w Sekretariacie PWiK
Sp. z o.o. w Morągu, ul. Dąbrowskiego 24, 14-300 Morąg. Ofertę należy umieścić w kopercie
zaadresowanej następująco: PWiK Sp. z o.o. w Morągu, ul. Dąbrowskiego 24,
14-300 Morąg oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż koparko – ładowarki Fiat
FB 100.2 oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

1

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi 21.04.2021 o godzinie 1000.
7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w przedmiotowym przetargu:
Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale.
8. Podstawy odrzucenia oferty:
Złożenie oferty po termie. Oferta nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu. Brak
pełnomocnictwa jeśli jest wymagane. Cena oferty jest niższa od ceny wywoławczej . Oferta
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 28.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem
tysięcy złotych). Oferent składający ofertę w przedmiotowym przetargu powinien złożyć
ofertę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
10. Informacje dodatkowe.
1) Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą zaoferowaną cenę za sprzedawany
pojazd,
2) dla wybranego Oferenta zostanie wystawiona faktura VAT,
3) Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia pojazdu przelewem na rachunek
podany na wystawionej fakturze w terminie do 7 dni od wystawienia faktury. Wpłacone
środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie,
4) w przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3,
wadium przepada, a Sprzedający dokona wyboru kolejnej oferty,
5) Nabywca odbierze przedmiot przetargu protokołem zdawczo-odbiorczym nie później niż
30 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży i niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na
podstawie faktury,
6) wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący,
7) w przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert, które będą ofertami o najwyższej cenie
Sprzedający zorganizuje dla tych oferentów dodatkowy przetarg ustny. Sprzedający
poinformuje danych oferentów o terminie przetargu ustnego,
8) termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert,
9) uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Cezary Szwarc,
w godzinach pracy tj. 7:00-15:00, nr tel. 89 757 47 37.
Prezes Zarządu
mgr inż. Edward Żołądkowicz
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