
OGŁOSZENIE 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy ogłasza przetarg ofertowy 

nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń. 
 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż maszyn i urządzeń z podziałem na 2 

części: 

 

CZĘŚĆ 1: Koparko-ładowarka OSTRÓWEK 

 typ Nk – 0451B 

 rok prod. 1998 

 ilość przepracowanych mth – 6045 

     Koparka sprawna technicznie, wykorzystywana do końca 2009 r.,  

     Cena minimalna 20 000,00 zł. 

 

     CZĘŚĆ 2: Agregat prądotwórczy stacjonarny 

 moc 44 kW 

 rok prod. 1979 

 prądnica typ ZE 400-11 

 silnik typ SW 400 

 ilość przepracowanych mth – 3155 

Agregat sprawny technicznie, wykorzystywany na bieżąco. 

     Cena minimalna 8 000,00 zł. 

 

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na 

sprzedaż CZĘŚĆ Nr ………” należy złożyć w siedzibie Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, budynek 

ECIGKiT, pokój nr 15, w terminie do dnia 10.05.2010 r. do godz. 10.00.   

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, budynek ECIGKiT,  w pokój nr 15, 

w dniu 10.05.2010 r. o godz. 10.30.   

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 

w wysokości: 

 dla części Nr 1 – koparko-ładowarka OSTRÓWEK – 2 000,00 zł 

 dla części Nr 2 – agregat prądotwórczy stacjonarny – 800,00 zł 

          na konto Zakładu Nr 50 91591023 2005500018210001 lub w kasie    

          Zakładu w siedzibie j.w. 

          Termin wpłaty wadium upływa w dniu 10.05.2010 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 po 

uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca z osobą upoważnioną. 

 

Informacji udziela: 

Tadeusz Pachorek tel. 17 8670116, kom. 509 587 661 

Bogdan Wójcik tel. 17 8670111, tel. kom. 509 587 662 

 

 

 

Świlcza, dnia 21 kwietnia 2010 r.                         

                                                                                

 

       Dyrektor ZWiK w Świlczy 

        Tadeusz Pachorek 

 

      


