Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łapach ogłasza
drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Tatra typ 815 S3

1. Opis i dane techniczne samochodu:
- samochód ciężarowy Tatra 815 S3
- rok produkcji: 1988
- nr identyfikacyjny: TNT815S36JK036390
- nr rejestracyjny: BIA 2W80
- ładowność: 11500 kg
- polisa OC do 31.05.2017
2. Miejsce, w którym można oglądać samochód:
Pojazd można oglądać w dni robocze w ZWIK w Łapach, ul. Płonkowska 44 w godzinach od 7.00
do 14.00. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w ZWiK sp. z o.o. ul.
Płonkowska 44, 18-100 Łapy lub telefonicznie pod numerem 85 715 28 51.
3. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do
sprzedawcy z oznaczeniem:
"Oferta Tatra - nie otwierać przed 15.02.2017 godz. 11.05"
Koperta winna być opatrzona adresem oferenta. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania
lub zamknięcia koperty sprzedający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie. Termin związania ofertą wynosi 5 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu według załączonego do niniejszego ogłoszenia
formularza ofertowego w siedzibie sprzedającego: 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44 do dnia
15.02.2017 godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44 w dniu
15.02.2017 o godz. 11.05
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Przy otwarciu ofert mogą
być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów.
4. Kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena.
Cena minimalna: 10 000,00 zł netto

5. Wadium:
Oferent przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 500,00zł.
(słownie: pięćset złotych) do dnia 15 lutego 2017 do godz. 11:00. W przypadku wpłaty wadium w
formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Nr 34116022020000000229730821. W przypadku
wnoszenia wadium w pieniądzu wadium należy złożyć w kasie ZWiK Sp. z o.o. w Łapach.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
za pomocą przelewu bankowego Sprzedający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy
bank prowadzący rachunek Sprzedającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert. Sprzedający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem oferenta, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. W tym przypadku wpłacone wadium będzie
zaliczone na poczet płatności.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 5 dni z oferentem, który
zaproponował najwyższą cenę.
Łapy, 07.02.2017
Prezes Zarządu
Dariusz Kruszewski

