Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego – HAKOWIEC
ZGK Świebodzice
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ samochodu HAKO

Dane pojazdu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marka
rok produkcji:
nr VIN
dopuszczalna ładowność:
przebieg:
moc silnika
pojemność silnika
udźwig haka

•

cena wywoławcza 11.000 zł netto + obowiązujący podatek VAT

STAR 1142
2000r
SUS 1142 CFY 0015223
7650 kg
376 248 km
110 KW
6842 cm3
5,5 Tony

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium w wysokości 10 %
ceny wywoławczej tj. 1.100,00 zł (słownie złotych: tysiąc sto złotych).
Wadium należy wpłacić najpóźniej w przeddzień przetargu do godziny 14-tej przelewem na konto
ZGK Świebodzice Sp. z o. o. w Świebodzicach ul. Strzegomska 30,
nr konta: BGŻ SA o/ Świdnica rachunek 30 20130 0045 1110 0000 0229 7010
Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego ZGK Świebodzice Sp. z o.
o. w Świebodzicach. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet
ceny. Wadium przepada na rzecz ZGK, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od
zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później
jednak niż w terminie 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu.
Oferty w formie pisemnej i zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na zakup
samochodu ciężarowego HAKO” należy składać w sekretariacie Spółki ul. Strzegomska 30
58-160 Świebodzice do dnia 14.05.2021 roku do godziny 12:00
Oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta
2. datę sporządzenia oferty
3. określenie oferowanej ceny kupna
Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. W przypadku zaoferowania takiej
samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji, aż
do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.
Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
Warunkiem nabycia pojazdu jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed podpisaniem
umowy.

1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia po wybraniu oferty zawierającej
najwyższą cenę, bądź w terminie nie dłuższym niż do 21.05.2021r
2. wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny wraz z
obowiązującym podatkiem VAT
3. w przypadku opóźnienia w zapłacie ceny nabycia ZGK Świebodzice ma prawo do
bezzwłocznego odstąpienia od umowy sprzedaży, a Nabywca traci prawo do nabycia
pojazdu
4. Nabywca pojazdu ponosi wszelkie koszty związane z jego nabyciem.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2021r. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników,
jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje min. cenę wywoławczą.
ZGK Świebodzice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanej w przetargu
maszyny i zastrzega sobie możliwość w każdym czasie do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Pojazd można oglądać na terenie ZGK Świebodzice Sp. z o. o. w Świebodzicach przy
ul. Strzegomskiej 30 w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy i świąt) w godzinach od 8-mej do godziny 14-tej.
Szczegółowych informacji na temat samochodu można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod
numerem telefonu 74 666 96 10 lub 74 648-80-72.

Świebodzice, dnia 26.04.2021r

