Klementowice 05.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

Grupa Producentów Klasa Sp. z o.o. z siedzibą w Klementowicach ogłasza PRZETARG
OFERTOWY PISEMNY (zbieranie ofert) na sprzedaż niżej wymienionych składników
majątku ruchomego
I. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Grupa Producentów KLASA Sp. z o.o.
Klementowice 136
24-170 Kurów
II. Przedmioty sprzedaży oraz ceny wywoławcze:
NAZWA

ROK
PRODUKCJI

CENA WYWOŁAWCZA
NETTO PLN

Ciągnik samochodowy SCANIA R-480 LPU51567

2006

18 200,00

Zabudowa BDF SCHMITZ WKO CHŁODNIA

2007

24 300,00

III. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie . Koperta musi być zaadresowana wg poniższego
wzoru:
Grupa Producentów Klasa Sp. z o.o.
Klementowice 136, 24-170 Kurów
,,Oferta przetargowa na zakup składnika majątku ruchomego’’

Oferta może być złożona na wszystkie lub wybrane wyżej wymienione składniki majątku trwałego.
Oferty pisemne należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do
1500, nie później jednak niż do dnia 19.02.2020r. do godz. 1500 w siedzibie Grupy Producentów
Klasa Sp. z o.o. w Klementowicach, punkt przyjęć w biurowcu (sekretariat).
IV. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 20.02.2020r. o godz. 1000 przez komisję
przetargową. Termin związania ofertą sprzedaży określa się na 7 dni od dnia otwarcia ofert.

V. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmioty sprzedaży:
Przedmioty sprzedaży i dokumenty z nimi związane będzie można obejrzeć od dnia ukazania się
ogłoszenia do dnia 19.02.2020r. w godz. od 600 do 1200 (od poniedziałku do piątku po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 735 201 384 (osoba wyznaczona
do kontaktu Smętek Mariusz).
VI. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić do chwili złożenia oferty na
rachunek bankowy Grupy Producentów Klasa Sp. z o.o. w Klementowicach w Banku PEKAO S.A.
nr. rachunku 06 1240 6074 1111 0010 6904 9843.
Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi :
- w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zapłaty w wymaganym terminie ceny
nabycia.
VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta,
telefon, fax, NIP oraz numer REGON,
- w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny
wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- oferowaną cenę za przedstawione pojazdy objęte przedmiotem przetargu,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotów przetargu,
- dowód wniesienia obowiązującego wadium,
Oferta nie zawierająca wyżej wymienionych danych i dokumentów zostaje odrzucona.
VIII. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
IX. Inne informacje:
a) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na składnik majątku
objętego przedmiotem przetargu.
b) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej
najwyższą cenę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, na rachunek bankowy Sprzedającego.
c) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

