OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000073875, REGON 351091315, NIP 6751004131, kapitał zakładowy 40 405
300,00 zł
Informujemy, że w dniach od 21-09-2018.do 01-10-2018 do godz. 14:00 w formie zapytania zostały
wystawione do sprzedaży materiały zalegające na magazynie ( min. części zamienne, łożyska, paki
klinowe, wiertła) stanowiące własność Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

1. Oferty powinny zostać złożone na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia. Pisemne oferty należy składać z napisem „Oferta na …………………………”
w sekretariacie Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065
Krzeszowice od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na adres email:
Przemyslaw.Kuczara@czatkowice.com.pl lub biuro@czatkowice.com.pl

2. Składający ofertę, jest nią związany przez 14 dni od dnia otwarcia ofert
3. Otwarcie ofert nastąpi 02-10- 2018 roku w siedzibie organizatora tj. Kopalni Wapienia „Czatkowice”
sp. z o.o. o godzinie 10:00.

4. Sprzedający informuje, że w przypadku otrzymania kilku ofert na te same pozycje sprzedaży
dopuszcza się możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej, w celu wyłonienia najwyższej
oferty.

5. Sprzedający dopuszcza możliwość sprzedaży poszczególnych pozycji danej grupy asortymentowej
oddzielnie. W przypadku zainteresowania zakupem jednej lub więcej pozycji z danej grupy należy
wpisać proponowaną cenę przy danej pozycji.

6. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej – najwyższa łączna cena za dana grupę asortymentową.
7. Odbiór zakupionych towarów przeprowadzony będzie na koszt Kupującego.
8. Przystępując do zapytania oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi i gwarancji z tytułu
sprzedaży, z zastrzeżeniem osób fizycznych nabywających materiałów zalegających w celach
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niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, wyrażają zgodę na ograniczenie
odpowiedzialności z tytułu rękojmi do roku od dnia wydania rzeczy.

9. Sprzedający dopuszcza możliwość oględzin sprzedawanych materiałów w dniach roboczych tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty
z przedstawicielem sprzedającego: Panem Przemysławem Kuczara pod nr tel. 12 3706 183,
666 035 960.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przerwania i unieważnienia
zapytania.

11. Dane osobowe przekazane Sprzedającemu podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej transakcji.
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