
Żary, dnia 23.11.2022 r. 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDA Ż PRZYCZEPKI ADNO  
 

I. SPRZEDAJĄCY: 

Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary 

tel. (+48) 68/479 46 10/11, fax. (+48) 68/479 46 12 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami w godz. o d 8:00 do 15:00: 

w sprawach merytorycznych:  

Pan Łukasz Rymarski, tel. (+48) 68/479 46 53 lub ko m. 500 579 543 

w sprawach proceduralnych:  

Jolanta Cykwas, tel. (+48) 68/479 46 22 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: 

Przedmiotem sprzedaży jest Przyczepka ADNO A3500 M4 do transportu minikoparki  

Dane pojazdu: 

� rok produkcji: 2017 r. 

� stan techniczny: uszkodzona, pęknięta rama zawieszenia przyczepki – urwany zaczep, 

� numer seryjny: SU9A35014H2DA1002, 

� brak przeglądu technicznego,  

� ważne ubezpieczenie OC do dnia 13.09.2023 r., 

Zdjęcia przedmiotu sprzedaży stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

CENA WYWOŁAWCZA 3.500,00 PLN netto + nale żny podatek VAT 

Oględzin pojazdu można dokonać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 01.12.2022 r. 
w godz. od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Łukaszem 
Rymarskim. 

 

III. TRYB PROWADZENIA PRZETARGU: 

1) Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem Oferta 
w post ępowaniu na: Sprzedaż przyczepki ADNO do transportu minikoparki, 

oraz zaadresowane na adres Sprzedającego: ZWiK Sp. z o.o. w Żarach, ul. Bohaterów 
Getta 9-11, 68-200 Żary. 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić Nazwę i adres Oferenta. 

2) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. 

3) W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny 
wypis z właściwego rejestru albo wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności 



gospodarczej.  

4) Za najkorzystniejszą Sprzedający uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najwyższą 
oferowaną ceną nabycia. 

5) Sprzedający odrzuca ofertę zawierającą cenę nabycia niższą niż cena wywoławcza. 

6) Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawrze ze Sprzedającym 
umowę kupna – sprzedaży, i w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wpłaci Sprzedającemu 
oferowaną cenę nabycia. 

7) W przypadku nie wpłacenia oferowanej ceny nabycia przez Oferenta w przewidzianym 
terminie, o którym mowa w pkt 6), zostaje on wykluczony z postępowania, jego oferta 
odrzucona, a Sprzedający wybierze ofertę najkorzystniejszą z pozostałych złożonych ofert.  

8) Przyczepka będąca przedmiotem niniejszego przetargu zostanie wydany niezwłocznie po 
wpłaceniu ceny nabycia oferentowi, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. 

9) Sprzedający unieważni postępowanie, gdy nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca 
odrzuceniu. 

10) Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny. 

11) Przetarg uznaje się za zakończony gdy: 

a) przedmiot sprzedaży zostanie wydany oferentowi lub, 

b) minie termin związania ofertą, 

c) Sprzedający unieważni postępowanie 

12) Termin związania ofertą wynosi 21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

 

IV. SKŁADANIE OFERT: 

Zainteresowanych prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 02 grudnia 
2022 r. do godz.14:00. 

- w formie elektronicznej na adres: j.cykwas@zwikzary.pl, w tytule przesłanej wiadomości 
należy wpisać: „Oferta w post ępowaniu na: Sprzeda ż przyczepki ADNO”  

- osobiście bądź listownie na adres: Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach 
ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary z dopiskiem na kopercie: „Oferta w post ępowaniu 
na: Sprzeda ż przyczepki ADNO”. 

 

 

 

 
 
 
 


