OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU NA ZBYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NR 1/KL/2019
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, ogłasza

521/18

Materiał skalny
średnio twardy,
na wejściu do
25mm; wydajność
teoretyczna ok
50 t/h
Materiał skalny
średnio twardy,
na wejściu do
25mm; wydajność
teoretyczna ok
50 t/h

INNE

Podstawowe
dane

Rok produkcji
producent

Cena netto zł
(wywoławcza)

Wadium zł
1 350

2001
Makrusz
1993
Makrum

40.76

521/33

1 350

kruszarka

40.76

13 500

kruszarka

Typ

13 500

Nazwa

Nr inwentarzowy

przetarg pisemny nieograniczony na zbycie używanych środków trwałych:

Kruszarka bez silnika
oraz konstrukcji
wsporczej,
zdemontowana z
produkcji, wymagająca
wymiany części
szybkozużywających
się
Kruszarka bez silnika
oraz konstrukcji
wsporczej,
zdemontowana z
produkcji, wymagająca
wymiany części
szybkozużywających
się

1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty oraz wniesienie wadium.
2. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia. Pisemne oferty należy składać w nieprzezroczystej, zamkniętej
i zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na nabycie środków trwałych - nie otwierać przed
14.03.2019” w sekretariacie Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. ul. Czatkowice Dolne 78,
32-065 Krzeszowice od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:00. Składający ofertę, jest
nią związany przez 14 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Wadium należy wnieść w gotówce do dnia 13.03.2019 roku w formie wpłaty na rachunek bankowy:
mbank 41 1140 1078 0000 3221 0300 2001 z dopiskiem „Wadium – nazwa i numer inwentarzowy
środka trwałego”. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kopalnia Wapienia
„Czatkowice” sp. z o.o.
ul. Czatkowice Dolne 78,
32-065 Krzeszowice
tel. +48 12 282 10 20
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Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
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pod numerem KRS: 0000073875

www.czatkowice.com.pl

4. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie przystąpili do przetargu lub których oferta nie została
uznana za najkorzystniejszą, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu na
rachunek bankowy z którego zostało wpłacone. Wadium złożone przez oferenta, który przedstawił
najkorzystniejszą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny przedmiotu przetargu. Jeśli
przedstawiający najkorzystniejszą ofertę odmówi zawarcia umowy lub uchyla się od wpłacenia
kwoty zakupu, traci wpłacone wadium na rzecz Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2019 roku o godzinie 1000.
6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 14.03.2019 roku w siedzibie organizatora tj. Kopalni Wapienia
„Czatkowice” sp. z o.o. o godzinie 1005 w Sali BHP w Budynku Zarządu. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Oferta powinna zwierać cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej. W przypadku kilku ofert, za
najkorzystniejszą uważa się ofertę przedstawiającą najwyższą cenę. W przypadku jednej oferty
przedstawiającej cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej – uznaje się ją za najkorzystniejszą.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, organizator poinformuje oferentów
o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji, z kwotą postąpienia 1000 zł.
8. Oferent, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia
powiadomienia o rozstrzygnięciu postepowania wpłacić cenę pomniejszoną o wpłacone wcześniej
wadium, co będzie warunkiem zawarcia umowy. Zapłaty ceny należy dokonać na rachunek
bankowy PKO BP S.A. 77 1020 2906 0000 1302 0144 0270. W przypadku, gdy oferent nie uiści
ceny nabycia w wyznaczonym terminie, lub pisemnie zrezygnuje z nabycia, traci prawa wynikające
z wyboru oferty. Prowadzący przetarg powiadamia wówczas następnego oferenta, który zaoferował
kolejną, najwyższą cenę, o możliwości nabycia środka.
9. Wydanie zakupionego przedmiotu przetargu nastąpi

na podstawie

protokołu zdawczo

odbiorczego niezwłocznie po wystawieniu faktury i przedstawieniu dowodu wpłaty ceny.
10. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi i gwarancji z tytułu
sprzedaży, z zastrzeżeniem osób fizycznych nabywających środek trwały w celach niezwiązanych
z

działalnością

gospodarczą

lub

zawodową,

którzy

wyrażają

zgodę

na

ograniczenie

odpowiedzialności z tytułu rękojmi do roku od dnia wydania rzeczy.
11. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w dni robocze do 13.03.2019 w godz. 7:00-13:00,
po uprzednim umówieniu się telefonicznym (numery telefonów wskazano w punkcie 13).
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w części lub w
całości bez podania przyczyny. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
13. Wszelkich informacji w sprawie przetargu udzielają:


Kierownik Działu Mechanicznego, Maciej Ciejek, nr tel.: 12 37 06 102



Paweł Kuciel, nr tel.: 12 37 06 161

14. Dane przekazane Sprzedającemu podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i wykorzystane będą wyłącznie na potrzeby niniejszej transakcji. Szczegółowe
informacje na: https://www.czatkowice.pl/klauzula-informacyjna.
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FORMULARZ OFERTOWY
DO POSTĘPOWANIA NA ZBYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NR 1/KL/2019
………………………………………………..…
/imię i nazwisko / nazwa firmy/

……………………………………………..……
/adres zamieszkania / adres siedziby firmy/

………………………………………………….
/seria i nr dowodu osobistego, PESEL lub nr NIP/

………………………………………………….
/KRS – jeśli dotyczy/

…………………………………………………..
/ REGON – jeśli dotyczy/

…………………………………………………..
/ telefon kontaktowy/

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania
określonymi w ogłoszeniu o nieograniczonym przetargu na zbycie środków trwałych
Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. oraz stanem technicznym środków trwałych
i nie wnoszę do nich uwag.
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz składam ofertę na nabycie:
Nazwa przedmiotu (nr inwentarzowy)
………………………….……..………………...………..
Cena oferowana: …………………… zł
Słownie zł:
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
(podpis Oferenta)

Załączniki do niniejszej oferty:
1. Dowód wpłaty wadium;
2. Nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotu wadium na rachunek inny, niż rachunek z którego
dokonano wpłaty wadium)
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