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 Rybnik, dnia 4 maja 2022 r. 

PGE Ekoserwis S.A. 

Ul.Plac Staszica 30 

50-222 Wrocław 

OGŁOSZENIE 

Przetarg pisemny nieograniczony na: 

ZBYCIE NIESPRAWNEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ XCMG ZL-50G (Kamień): 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż PGE Ekoserwis S.A. przeprowadzi przetarg na sprzedaż niesprawnej 

ładowarki kołowej XCMG ZL-50G. 

1. Prowadzący przetarg (Sprzedawca): 

PGE Ekoserwis S.A., Ul. Plac Staszica 30, 50-222 Wrocław  

2. Forma przetargu: 

Przetarg pisemny nieograniczony  

3. Termin i miejsce składania ofert oraz przeprowadzenia przetargu (otwarcie ofert): 

13-05-2022r g. 12.30 - w Rybniku (44-207) ul. Podmiejska 119a. Oferty złożone w 

innym miejscu i innej formie nie będą przez Sprzedawcę rozpatrywane. 

4. Termin i miejsce w którym można obejrzeć sprzedawaną ładowarkę. 

Wymagane jest wcześniejsze umówienie konkretnego dnia i godziny oględzin.  

Termin oględzin: do 11-05-2022.r. w  godzinach 9.00 do 13.00, 

Miejsce oględzin (stacjonowania ładowarki): Kamień, 55-095 Mirków, gmina 

Długołęka, ul. Diamentowa 55.   

Osoba odpowiedzialna:  Waldemar Gołuchowski, Mobile: +48 691 262 680,  e-mail 

waldemar.goluchowski@gkpge.pl  

5. Cena wywoławcza netto bez VAT 23% dla danego składnika aktywów trwałych: 

1) Ładowarka kołowa XCMG ZL-50G (Kamień) - cena wywoławcza 57 600,00 zł netto 

6. Wysokość, termin i sposób wnoszenia wadium oraz numer rachunku Bankowego: 

Sprzedawca wymaga wniesienia wadium. Wadium stanowi 2% ceny wywoławczej 

(przed zaokrągleniem). Kupujący zobowiązany będzie do wniesienia wadium przed 

upływem terminu składania ofert w wysokości 1 152,00 zł na nr rachunku: Bank PEKAO 

S.A. 59 1240 3464 1111 0010 5503 7360 (z dopiskiem: „Wadium Ładowarka kołowa 

XCMG ZL-50G (Kamień)”).  

mailto:waldemar.goluchowski@gkpge.pl
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 Warunkiem uznania dowodu wpłaty wadium jest jego wpływ na konto Sprzedawcy. 

Wadium musi zostać zaksięgowane na koncie Sprzedawcy przed terminem składania 

ofert. 

 W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia dowodu wpłaty winna 

zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż 

pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. 

 Brak wadium będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

 Wadium wpłacone przez Kupującego zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, 

pozostałym Kupującym zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru 

oferty. 

 Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli Kupujący, którego oferta zostanie 

wybrana, w terminie 7 dni od daty wyboru oferty nie zapłaci pozostałej kwoty ceny 

nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy 

UWAGA: Brak możliwości wpłaty wadium w kasie Sprzedawcy. 

7. Miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres ważności oferty 

a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedawcy w Rybniku (44-207) przy ul. Podmiejskiej 

119A w Registraturze Spółki w formie pisemnej – parter budynku przy głównym 

wejściu, w terminie do dnia 13-05-2022r. do godz. 12.00. 

b) Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 

c) Po upływnie terminu składania ofert, oferty nie będą przyjmowane. 

d) Sprzedawca nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

e) Każdy z Kupujących składa tylko jedną ofertę w języku polskim. 

f) Warunkiem ważności oferty jest, aby oferowana cena była nie niższa niż cena 

wywoławcza. 

g) Wymagana Ważność ofert: 60 dni liczony od chwili otwarcia ofert. 

8. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta zakupu.  

Na kompletna ofertę składają się:  

a) Formularz ofertowy – zawierający m.in. wszelkie niezbędne oświadczenia  oraz 

informacje dot. Kupującego 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert 

c) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących Ofertę – jeśli wymagane 

d) Potwierdzenie wniesienia wadium 

9. Informację o terminie płatności ceny nabycia oraz o dacie i miejscu wydania 

przedmiotu nabywcy: 

a) Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej do 7 dni od daty 

poinformowania go o wyborze jego oferty, 

b) Kupujący, który w terminie do 7 dni od daty poinformowania go o wyborze jego oferty 

dla danego pojazdu nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wygranego 
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przetargu, a złożone wadium przepada na rzecz Sprzedawcy. 

c) W przypadku braku zapłaty ceny w wyżej opisanym terminie lub rezygnacji z podpisania 

umowy, Komisja przetargowa podejmuje decyzję o wyborze Oferty Kupującego, który 

zaproponował kolejną najwyższą cenę. 

d) Sprzedawca zobowiązuje się wydać Kupującemu składnik aktywów w odpowiedniej 

lokalizacji jego stacjonowania (na terenie Spółki PGE Ekoserwis S.A.) niezwłocznie po 

dokonaniu wpłaty ceny nabycia pomniejszonej o wartość wadium. Warunkiem uznania 

dowodu wpłaty jest jego wpływ na konto Sprzedawcy. 

10. Inne informacje i pouczenia: 

a) Postępowanie przeprowadzone zostanie w drodze przetargu pisemnego 

nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zbywania składników aktywów trwałych 

w PGE Ekoserwis S.A. we Wrocławiu” (dostępną do wglądu podczas oględzin/wizji 

lokalnej zbywanych aktywów). 

b) Sprzedawca może przed upływem terminu na składanie ofert dokonać zmian lub 

uzupełnienia treści Ogłoszenia oraz jego załączników. 

c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, zmiany lub odwołania 

warunków przetargu, bądź możliwości jego zakończenia w każdym czasie bez wyboru 

oferty, bez podania przyczyn. 

d) Sprzedawca oceni oferty pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi 

w Ogłoszeniu.  

e) Sprzedawca zawiadomi Kupującego, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza o wyniku postępowania, a pozostałych Kupujących poinformuje 

o dokonanym wyborze. 

f) Z Kupującym, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 2. 

g) Po zapłacie ceny i zawarciu umowy zostanie wystawiona faktura VAT. 

h) Kryterium oceny ofert jest cena netto w zł. 

i) Do oferowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

w dniu wystawienia faktury przepisami. Należny podatek VAT ponosi Nabywca. 

j) Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego sprzętu ani nie 

ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, tj. nie 

nabywa sprzętu dla celów związanych z prowadzoną przez siebie lub osobę trzecią 

działalnością gospodarczą lub zawodową wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi 

nie ma zastosowania, przy czym okres trwania rękojmi wynosi 1 rok od daty wydania 

sprzętu. 

k) Jeżeli kilku Kupujących zaoferuje tę samą cenę, która będzie najkorzystniejsza, 

sprzedawca zorganizuje drugi etap postępowania w formie ponownego etapu składania 

ofert tylko i wyłącznie z udziałem tych Kupujących. 

11. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy 

3. Specyfikacja techniczna - Ładowarka kołowa XCMG ZL-50G (Kamień) 
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Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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Załącznik nr 1  FORMULARZ OFERTOWY 

PGE Ekoserwis S.A. 

Pl. Staszica 30  

50 – 222 Wrocław 

Adres do korespondencji 

ul. Podmiejska 119a 

44-207 Rybnik 

OFERTA  

I. OFERTĘ składa: 

 Nazwa i adres Kupującego, KRS*, NIP*, REGON* (*jeśli dotyczy) 

Kupujący  

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW ZE SPRZEDAWCĄ (w sprawie niniejszej 

Oferty) 

Imię i nazwisko:  

Telefon:  

e-mail:  

III. OFERTA Kupującego 

1. Oferuję cenę za: 

1) Ładowarka kołowa XCMG ZL-50G (Kamień): 

 netto ………………………………….. zł, 

słownie netto:………………………………………………………………..……………………………………….., 

brutto (z VAT 23%) ………………………………zł 

2. Zapoznałem/łam się i w pełni akceptuję treść ogłoszenia wraz ze wszystkimi 

załącznikami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

3. Otrzymałem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania Ofert. 

5. Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania. 

6. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach ………. Oferty stanowią informacje 

wyłącznie do użytku Kupującego. 

7. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach 

związanych z niniejszym postępowaniem. 
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8. Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym 

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie 

internetowej pod linkiem: 

 https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/informacja-o-przetwarzaniu-

danych.html 

9. Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - …………………………………………………. 

Załącznik nr 2 - …………………………………………………. 

..............................., dn. .......................................  ................................................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Kupującego 

oraz pieczątka / pieczątki 

https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/informacja-o-przetwarzaniu-danych.html
https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/informacja-o-przetwarzaniu-danych.html

		2022-05-04T12:20:30+0200
	Wróblewski Adam




