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Świdwin, dnia  2020-06-29 

Zakład Usług Komunalnych 

Spółka z o.o. w Świdwinie 

ul. Armii Krajowej 21 

78-300 Świdwin 

  
Z A P R A S Z A 

do złożenia oferty cenowej na: 

sprzedaż używanego samochodu ciężarowego z urządzeniem 

bramowym do przewozu kontenerów 
 

 

 

 

 

Zakład  Usług  Komunalnych Sp . z  o.  o. 
78 –  300  Świdwin, ul .  Armii  Krajowej 21  

NIP: 672 –17–59 –965, Regon:  331031889, Sąd Rejonowy w Koszalinie 

 KRS nr: 0000085020; kapitał spółki 11.470.000,00.-zł 

 

Centrala  –  tel./fax  (94)  365  23  56,   
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I. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 
 
1. Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód typu „bramowiec” do przewozu 

kontenerów marki MAN 15.232 
2. dopuszczalna masa całkowita: 14 800 kg 
3. dopuszczalna ładowność: 9 300 kg 
4. rok produkcji: 1995 
5. liczba osi: 2 
6. liczba miejsc: 2 
7. pojemność silnika: 6 971 cm3 (169,00 KW) 
8. stan techniczny pojazdu: dobry 
9. stan techniczny zabudowy: do naprawy, brak badań dozoru technicznego 
10. zabudowa marki J0AB 
11. przebieg: 743 000 km 
 
II. CENA WYWOŁAWCZA: 30 000,00 netto 
 
III. WIZJA LOKALNA 
 

Sprzedający sugeruje, aby przed przygotowaniem oferty cenowej potencjalny 
nabywca przeprowadził wizję lokalną umożliwiającą zapoznanie się szczegółowo ze 
stanem technicznym pojazdu. Sprzedający informuje, że przedstawiony powyżej opis 
oraz zdjęcie poglądowe nie stanowią jedynego źródła pozyskania informacji na temat 
stanu pojazdu i może nie być to wystarczające do przygotowania rzetelnej oferty 
cenowej. Odpowiedzialność za przygotowanie oferty cenowej bez przeprowadzenia 
wizji lokalnej ponosi potencjalny nabywca. W związku z powyższym Sprzedający 
umożliwi wszystkim zainteresowanym kupnem pojazdu przeprowadzenie wizji 
lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i 
zawarcia umowy sprzedaży. 

  
Termin wizji lokalnej wymaga uzgodnienia ze Sprzedającym tj. w dniach  29.06.- 
10.07.2020r. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 800- 1400.  
W celu ustalenia szczegółowego terminu wizji lokalnej należy kontaktować się  
z Panem Zbigniewem Pawłowskim – Kierownikiem ZOM tel. kom. 506 098 381 

  
Wizja lokalna może odbyć wyłącznie z zachowaniem wymogów ostrożności 
określonych przepisami prawa i użycia środków ochrony osobistej! 
 
WIZJA LOKALNA JEST KOSZTEM POTENCJALNEGO NABYWCY. 

 
IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

Sprzedający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w 
przyjętym kryterium 100% cena tj. oferta nabywcy z najwyższą zaoferowaną ceną 
uznana zostanie za najkorzystniejszą. 
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V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ 
 

1. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę cenową; 
2. Dokumenty składające się na ofertę, muszą być podpisane przez upoważnio(nego)ych 

przedstawiciel(a)i Oferenta; 
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania; 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta (pełnomocnika) 
upoważnionego do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty, pod rygorem nieważności oferty, w formie 
pisemnej lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego realizowanego za pomocą 
mechanizmów podpisu cyfrowego. 

5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
6. Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w jednej zamkniętej 

nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu. Kopertę należy zaadresować oraz opisać w 
następujący sposób: 

 
„ZAPYTANIE OFERTOWE - SPRZEDAŻ SAMOCHODU typu „BRAMOWIEC”,  

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10.07.2020r. GODZ. 13:15„ 
 

7. Oferty składane w formie elektronicznej Wykonawca przesyła za pośrednictwem 
poczty mailowej na adres: przetargi@zuk-swidwin.com.pl: 

Zaleca się aby, w przypadku składania oferty elektronicznej Wykonawca przesłał 
Zamawiającemu zaszyfrowaną ofertę na wskazany adres poczty elektronicznej  
w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać nazwę postępowania 
oraz dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy.  
W kolejnym mailu należy przesłać hasło dostępu do pliku z ofertą. Wykonawca 
przesyłając ofertę winien żądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2020r. do godz. 13:00 za 
pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj.  
w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21 – skrzynka 
podawcza lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: przetargi@zuk-swidwin.com.pl. 

 
VII. OTWARCIE OFERT 
 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.07.2020r. do godz. 13:30 w siedzibie 
Zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 
21, pokój nr 2. Wybór oferty cenowej najkorzystniejszej dokonany zostanie na posiedzeniu 
jawnym przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.  

 
Z uwagi na obowiązujący stan pandemii, obecność Oferentów podczas otwarcia ofert nie 
będzie możliwa.  

mailto:przetargi@zuk-swidwin.com.pl
mailto:przetargi@zuk-swidwin.com.pl
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VIII. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 
 
 1. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 
 2. Komisja odrzuci ofertę jeżeli: 
  a)  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu; 

b)  nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w warunkach 
prowadzonego postępowania lub są one niekompletne, nieczytelne lub 
budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 
uznania jej za nową ofertę cenową 

c)  o dorzuceniu oferty komisja zawiadomi niezwłocznie oferenta. 
3. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, a jest to 

najwyższa cena zaoferowana w przetargu, przeprowadzona zostanie aukcja 
(licytacja ustna) pomiędzy zainteresowanymi w dniu OTWARCIA OFERT. 

4. Zastrzega się prawo Zamawiającego do odstąpienia od zapytania ofertowego 
lub unieważnienia go bez podania przyczyn. 

5. Oferent, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą zobowiązany jest 
do podpisania umowy kupna - sprzedaży w terminie 3 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

6. Sprzęt zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto 
Sprzedającego. 

7. Koszty odbioru sprzętu ponosi jego nabywca. 
 

VIX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI 
 

1. W kwestii proceduralnej: MAŁGORZATA RATKE - inspektor ds. ochrony 
środowiska, inwestycji i technologii ZUK Sp. z o.o.,  
e- mail: przetargi@zuk-swidwin.com.pl 

 Tel. 512 259 147 
 
2. W kwestii przedmiotu zamówienia: ZBIGNIEW PAWŁOWSKI,  

tel. 506 098 381 
  
 

 

Zatwierdzam: 

Prezes Zarządu 

inż. Tomasz Hajdasz 

 


