
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. UL. WOJSKA POLSKIEGO 15  

11-010 BARCZEWO  

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż : 

ŚMIECIARKI MERCEDES-BENZ 1824 

Przedmiot zamówienia znajduje się w siedzibie Spółki, w Barczewie ul. Wojska 

Polskiego 15 

 

1. Specyfikacja techniczna jest zawarta w załączniku nr1 do ogłoszenia. 

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty kupna do dnia 26.10.2021r. 

do godz. 9.00 

3. Oferta powinna zawierać: 

1/ Nazwisko i imię oferenta oraz jego adres, a w przypadku podmiotów podlegających 

wpisowi do rejestru przedsiębiorców – nazwę i siedzibę firmy oraz podpisy osób 

upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

2/ Oferowaną cenę zakupu brutto.  

3/ Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu 

sprzedaży , przy czym sprzedający nie odpowiada  za ukryte wady fizyczne. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Sprzedającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę oraz 

godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 

przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Sposób składania ofert kupna: 

- drogą pocztową lub osobiście pod adresem: 

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. 

Ul. Wojska Polskiego 15 

11-010 Barczewo 

 (Liczy się data wpływu do siedziby sprzedającego) w zaklejonej, nieprzejrzystej 

kopercie z dopiskiem:” Oferta na kupno śmieciarki MB 1824 ” 

- drogą elektroniczną na dres mail: zuk@barczewo.pl 

6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez rozpatrzenia. 

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 2)  i podpisana 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy 

organizacyjnej oferenta albo przez uprawomocnionego przedstawiciela oferenta. 

Podpis powinien być  sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. 

złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 

Oferty sporządzone w sposób nieczytelny lub nieprawidłowo podpisane zostaną 

odrzucone. 

9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Spółka informuje 

o terminie i miejscu przetargu w formie licytacji. 

mailto:zuk@barczewo.pl


10. Oględziny możliwe są w siedzibie Spółki w dniach 11.10.2021 – 15.10.2021 r 

w godzinach 9.00-12:00. Informacji odnośnie przedmiotu sprzedaży udziela Pani 

Beata Szewczyk, nr tel. 516 174 308;  

11. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena zakupu śmieciarki. 

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przez wewnętrzną komisję 

przetargową dnia 26.10.2021 r. o godz. 9.15 . 

13. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny albo 

zamknięcia przetargu bez wyboru ofert; 

14. Wyniki przetargu, powiadomienie o odwołaniu przetargu albo o zamknięciu 

przetargu bez wyboru ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.zukbarczewo.pl w terminie 3 dni; 

15. Wydanie nabywcy przedmiotu zakupu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przelewu 

na konto Spółki, MBS Barczewo nr konta: 60 9343 1028 0000 1573 2000 0010 w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy; Odbiór pojazdu leży po 

stronie kupującego i to on ponosi koszty jego transportu. 

16. Zawarcie umowy sprzedaży (załącznik nr 3) nastąpi w terminie uzgodnionym przez 

strony. 

 

http://www.zukbarczewo.pl/

