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OGŁOSZENIE 

Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. z siedzibą 34-323 ŚLEMIEŃ, ul. Za Rzeką 1 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego (pierwszy Właściciel):  

I. Przedmiot sprzedaży: 
Ciągnik rolniczy Zetor FORTERRA 115 Nr rej. SZY 33X4: 

1. Rok produkcji: 2010; 

2. Data pierwszej rejestracji: 26.07.2010; 

3. Stan licznika (mth): 7 299; 

4. Silnik: ZETOR 1405, poj. 4 156ccm, moc 81kW; 

5. Wyposażenie: 
- WOM – przedni i tylny, 
- TUZ przedni oryginalny, 
- zaczep HITCH, 
- podnośnik tylny EHR sterowany elektronicznie, 
- skrzynia biegów: 24/18 - 40km/h, rewers manualny, 
- wyjścia hydrauliczne: 4+1, 
- układ pneumatyczny: jedno- i dwuobwodowy, 
- felgi skręcane, 
- opony NOKIAN TRI 2 TL (przód:400/80 R24, tył: 480/80 R38), ok. 20% zużycia. 

II. Cena wywoławcza netto: 91.300 zł 

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Składanie ofert: 

- oferty należy składać w siedzibie Spółki (organizatora przetargu), 
- oferty należy dostarczać w zapieczętowanych kopertach w wersji papierowej, 
-  termin składania ofert upływa dnia 25.06.2021r. o godz. 15.oo. 
- za oferty złożone z dotrzymaniem terminu uznane zostaną tylko oferty, które znalazły się w siedzibie 

Spółki przed upływem terminu składania ofert. Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez 
otwierania. 

2. Otwarcie ofert: 
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2021r. o godz. 12.oo w siedzibie Spółki, 
- informacje: z otwarcia ofert i o wyborze oferty najkorzystniejszej cenowo zostaną przekazane 

wszystkim Oferentom drogą pisemną lub poprzez pocztę elektroniczną. 

IV. Wymagania dotyczące oferentów: 
1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolności prawne. 

2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 
- członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego; 
- osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; 
- małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej; 
- osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 
 
 



V. Zasady uczestnictwa w przetargu: 
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w wysokości 

10% liczone od ceny wywoławczej (plus kwota podatku VAT 23%), tj. kwotę 11.300 zł. 
2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Spółki: 

BS Gilowice Nr 82 8141 0008 0000 3535 2000 0020 
najpóźniej do godziny 15.oo w dniu składania ofert, przy czym za termin wpłaty uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy; 

3. Nabywcą zostanie oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza cenowo; 
4. Nabywca winien zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od 

daty przetargu, na podstawie Faktury Pro-Forma, na ten sam rachunek bankowy co wadium. 
Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny; 

5. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty; 

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą cenowo, w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia. 

VI. Sporządzanie i składanie ofert: 

1. Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia; 

2. Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie Oferenta, że z tytułu 
ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Sprzedającego - Załącznik Nr 2 
oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dla Oferentów w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZUK 
Ślemień Sp. z o.o. – Załącznik Nr 3 do oferty; 

3. Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez Oferenta lub osoby 
upoważnione do jego reprezentowania. Złożona oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu; 

4. Zbywany składnik majątku można obejrzeć w dniach od 21 do 23 czerwca 2021 r. w godz. 8.oo 
– 12.oo w siedzibie Spółki: 34-323 ŚLEMIEŃ, ul. Za Rzeką 1, po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym. 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania 

przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

Ślemień, dnia 15 czerwca 2021r. 
           

  .................................................................................................. 


