
 

 

 
Bełchatów, dnia 24.02.2017r. 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO 

W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-PISEMNE SKŁADANIE 

OFERT. 

 
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. ul. Św. Faustyny 
Kowalskiej 9, 97 – 400 Bełchatów, zwany dalej „Sprzedawcą” ogłasza nieograniczony przetarg 

pisemny na sprzedaż ruchomego składnika majątku trwałego: 
 

Lp. Nazwa środka trwałego 
Nr 

inwentarzowy 
Ilość Cena wywoławcza 

Wysokość 

wadium 

1. 
Agregat prądotwórczy  

nr 84ZPP78H12
1 

STGR  
344/000 002 

1 
13 783,00 
netto/szt. 

1380,00 zł 

2. 
Agregat prądotwórczy  

nr 69ZPP-250
2 

STGR 
344/00 001 

1 
11 814,00 
netto/szt. 

1182,00zł 

Cena minimalna nie zawiera podatku VAT. 

 
1.     Agregat prądotwórczy Wola nr 84ZPP-78H12: 
·       moc znamionowa czynna 200 KW 
·       rodzaj prądu przemienny trójfazowy 
·       napięcie 3 x 400/231 V 
·       częstotliwość 50 Hz przy 1500 obr./min 
·       rozruch elektryczny 24 V 
·       prądnica synchroniczna czterobiegunowa bezszczotkowa 
·       rodzaj pracy ciągła, samotna 
·       silnik wysokoprężny 4-suwowy V12 
 
2.     Agregat prądotwórczy Wola nr 69ZPP-250: 
·       moc znamionowa czynna 200 KW 
·       rodzaj prądu przemienny trójfazowy 
·       napięcie 3 x 400/231 V 
·       częstotliwość 50 Hz przy 1500 obr./min 
·       rozruch elektryczny 24 V 
·       prądnica synchroniczna czterobiegunowa bezszczotkowa 
·       rodzaj pracy ciągła, samotna 
·       silnik wysokoprężny 4-suwowy V12 
 
ww. agregaty nie posiadają paliwa.  

 

1. Oględzin wystawionego środka trwałego można dokonać na terenie Zakładu Wodociągów                    
i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. Ujęcie Wody ul. Olsztyńska 52 97 – 400 Bełchatów 
do dnia 28.02.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. 
Szczegółowych informacji odnośnie stanu technicznego środka trwałego udziela p. Andrzej 
Filipek – kom. 691 941 576. W sprawach formalnych informacji udziela p. Paweł Wójcik – tel. 
44 634 90 13, p.Longina Maksymowicz -  tel. 44 634 90 12. 

2. Oferty na zakup określonych w tabeli środków trwałych należy składać w zamkniętych 
kopertach w siedzibie Sprzedawcy w Kancelarii Spółki pokój 100 do dnia 01.03.2017r. do 
godziny 09.00. 



 

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu, jest złożenie pisemnej oferty , która powinna 
zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, 
b) oferowaną cenę netto, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, 
c) potwierdzenie wpłaty wadium, 
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży 

lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 
e) podpis oferenta będącego osobą fizyczną lub pieczęć i podpisy osób upoważnionych 

do reprezentacji podmiotu nie będącego osobą fizyczną. 
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Sprzedawcy: 

PKO Bank Polski S.A. Oddział w Bełchatowie. 
Nr rachunku: 14 1020 3958 0000 9402 0015 1563 z odpowiednią adnotacją: 
 „wadium – przetarg na sprzedaż agregat prądotwórczego nr 84ZPP78H12”-w wysokości 

1380,00zł lub „wadium – przetarg na sprzedaż agregat prądotwórczego nr 69ZPP-250”-                 

w wysokości 1182,00zł.  

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert do dnia 
28.02.2017r. Sprzedawca uzna wniesienie za skuteczne, gdy bank prowadzący rachunek 
Sprzedawcy potwierdzi, że otrzymał przelew.  

5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje 
ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej. 

6. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone, a oferentowi, 
którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny. 

7. Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od dnia przetargu, wówczas wniesione przez niego wadium przepada na 
rzecz Sprzedawcy i traci prawo do nabycia środka trwałego.  

8. Oferta winna być opisana w następujący sposób: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-
KAN.” Sp. z o.o.,97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 oraz winna posiadać 
następujące oznaczenia: „Przetarg pisemny na sprzedaż agregatu prądotwórczego  nr 
84ZPP78H12 Nie otwierać do dnia 01.03.2017 do godz. 09.15” lub„ Przetarg pisemny na 
sprzedaż agregatu prądotwórczego  nr 69ZPP-250 Nie otwierać do dnia 01.03.2017 do godz. 
09.15 ”   Poza wskazanymi oznaczeniami, koperta powinna zawierać również nazwę i adres 
Oferenta.  

9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę „WOD.-KAN.”  Sp. z o.o., 
wyznaczając termin będzie kontynuował przetarg w formie licytacji ustnej między tymi 
oferentami, przyjmując jako cenę wywoławczą kwotę zgłoszoną w ofercie. 

10. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 01.03.2017 r. o godzinie 09.15 w siedzibie Sprzedawcy p. 110. 
11. Procedurę sprzedaży środków trwałych prowadzi Komisja Przetargowa. 
12. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. 
13. Nabywca otrzyma fakturę VAT za wylicytowany środek trwały. 
14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

Zakupiony środek trwały należy samodzielnie zdemontować i odebrać na swój koszt. 
15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedawanych środków trwałych       

i zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez konieczności podawania przyczyny. 
 

Zatwierdził :  
                                                                                                                                          PREZES ZARZĄDU 

DYREKTOR NACZELNY 
mgr Piotr Kopek  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


