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                                                                                                                    Zielona Góra 13 stycznia 2022r.  
 
 

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów  
 
 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:  

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  

Ul. Zjednoczenia 110 C; 65-120 Zielona Góra 

Tel. 68 322 91 31; 505 095 044; 697 712 577; 

e-mail: dz.transportu@zgkim.zgora.pl   

 
2. Opis przedmiotu sprzedaży:  

 
2.1. Ciągnik Ursus C 355, rok produkcji 1975. W ciągniku uszkodzony jest silnik, brak hamulców, 

skorodowana kabina, luzy na belce. Pojazd nie posiada ważnych badań technicznych.  

Cena wywoławcza wynosi 1 000,00 zł 

 

2.2. Samochód skrzyniowy FZ Lublin, rok produkcji 2001. W samochodzie zerwana jest drewniana 

podłoga, deski podłogowe są zupełnie spróchniałe. Uszkodzone są również stalowe wsporniki podłogi, 

obramowanie i poprzeczki. Pojazd ma 21 lat i nie posiada ważnych badań technicznych.  

Cena wywoławcza wynosi 1 500,00 zł 

 

3. Miejsce i termin oglądnięcia pojazdów.  

Pojazdy znajdują się na terenie bazy Spółki przy ul. Zjednoczenia 110 C. Możliwość ich przeglądu po 

wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr telefonu: 505 095 044; 697 712 577.  

4. Sposób sporządzenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy zamieścić informację:  

„Oferta na zakup pojazdów” Nie otwierać przed dniem 21.01.2022r. godzina 1030. 

Ofertę należy złożyć do dnia 21.01.2022r. do godziny 1000 w siedzibie ZGK sp. z o.o. w Zielonej Górze 

, ul. Zjednoczenia 110C, 65-120 Zielona Góra, lub wysłać na w/w adres. Oferty, które wpłyną do sprzedawcy 

po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

4.1. Pisemna oferta powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko (nazwę) oferenta, jego adres, telefon kontaktowy oraz e-mail lub nr faksu, 

2) nazwę nabywanego pojazdu  oraz oferowaną cenę nabycia – w zł brutto (cyfrowo i słownie), nie 

mniejszą od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu, 

3) datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta, 

4) oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym środka 

trwałego stanowiącego przedmiot oferty i że nie wnosi do niego uwag. 
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4. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022r. o godzinie 1030. Oceną zostaną objęte oferty złożone  

w terminie oraz kompletne i spełniające wymogi formalne wskazane w punkcie 4 ogłoszenia. Oferty złożone 

po terminie, niekompletne lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa wyżej, podlegają 

odrzuceniu. 

Za ofertę najkorzystniejszą na dany pojazd, zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, z najwyższą 

ceną ofertową (zł brutto), z zastrzeżeniem, że  Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, 

jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, lub prawo do przeprowadzenia pomiędzy nimi licytacji. 

Informacja zostanie także umieszczona na stronie internetowej Sprzedawcy. 

 

6. Pozostałe postanowienia. 

6.1 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury za 

sprzedaż pojazdu. Nabywca, który w terminie określonym w pkt 6.1  nie uiści ceny nabycia, traci prawa do 

zakupu  pojazdu. 

6.2 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po wystawieniu przez sprzedawcę 

faktury i zapłaceniu ceny nabycia przez nabywcę. Za datę uregulowania ceny nabycia Sprzedawca uzna 

datę wpływu środków pieniężnych na  jego konto. 

6.3 Odbiór zakupionego środka trwałego nastąpi w siedzibie ZGK sp. z o.o., w godzinach pracy biura, po 

wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu wydania przedmiotu przetargu. 

6.4.  Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie 

oferty oraz kosztów uczestniczenia w postępowaniu przetargowym. 

6.5. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

Sprzedawanych pojazdów.  . 

6.6. Sprzedawcy przysługuje prawo do: 

1) unieważnienia przetargu w przypadku nie osiągnięcia ceny wywoławczej, 

2) odwołania przetargu, 

3) uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu). 

6.7. Jeżeli uczestnik przetargu, pomimo wyboru jego oferty, nie ureguluje ceny nabycia w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu, Sprzedającemu przysługuje prawo wyboru kolejnej oferty. 

  6.8  Organizacja i koszty transportu zakupionego samochodu spoczywają na nabywcy. 

 

 

Załącznik:  

Formularz oferty – wzór.  
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