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OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. 

ogłasza sprzedaż środka trwałego  

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy: 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław, 
NIP: 637-000-43-35 

2. Przedmiot sprzedaży: 

Samochód ciężarowy (śmieciarka) marki MAN, nr rejestracyjny KOL 6R26. 

3. Cena wywoławcza : 

Cena minimalna wynosi  13 950,00 zł netto 

4. Opis środka trwałego przeznaczonego na sprzedaż wraz z wstępną wyceną 

stanowi załącznik do ogłoszenia. 

 

5. Miejsce i termin w którym można obejrzeć w siedzibie spółki sprzedawany 

sprzęt: ul. Osadowa 1 , 32-329 Bolesław, w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godz.  8.00 do 14.00 do dnia 14.04.2022 r po wcześniejszym ustaleniu 

godziny oględzin pod nr tel. 790 437 849 

 

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: 

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta. 
2) oferowaną cenę. 
3) oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki sprzedaży bez zastrzeżeń. 
4) oświadczenie, że oferent zapoznał się on ze stanem technicznym samochodu. 

oraz wyceną i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń ani uwag. 
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7. Termin i miejsce złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 

1) Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 
Bolesław  

2) oferty należy składać w terminie do dnia 19.04.2022r. godz. 15:00  
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta  dotycząca sprzedaży środka 
trwałego – Samochód ciężarowy (śmieciarka) marki MAN, nr rejestracyjny KOL 
6R26”. 

3) termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2022r. o godz. 12:00 w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław. 

2) Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 

9. Inne postanowienia: 

1. Komisja wybierze ofertę z najwyższą ceną. 
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy 

sprzedaży i dokonaniu zapłaty zgodnie z umową. 
3. Jeżeli uczestnicy zaoferują taką samą cenę, sprzedająca zastrzega sobie prawo 

swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia dodatkowo licytacji między 
tymi uczestnikami. W razie kontynuowania sprzedaży w formie licytacji 
uczestnicy zostanę powiadomieni o jej terminie pisemnie lub ustnie. 

Załącznik nr 1 – wycena sprzętu 
Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna 
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