
 

 
 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ENERGOKOM SP. Z O.O. 
 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000008578, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 537 450,00 zł opłaconym w całości, 

z siedzibą: 37-111 RAKSZAWA 334, NIP: 815-16-01-517 REGON:  691545514 ogłasza przetarg pisemny 

nieograniczony na sprzedaż sprzętu rolniczego. 

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU 

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż używanego sprzętu rolniczego – kombajnu BIZON Z056 oraz 

prasy do słomy SIPMA Z-224/1.  

Szczegółowy opis warunków przetargu znajduje się w dalszej części ogłoszenia. 

 

II. CENA WYWOŁAWCZA 

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi: 

 

- dla kombajnu BIZON Z056 – 11 316,00 PLN brutto,  

słownie: jedenaście tysięcy trzysta szesnaście złotych 

(9 200,00 PLN netto + 2116,00 PLN podatek VAT). 

 

- dla prasy SIPMA Z-224/1 – 10 332,00 PLN brutto 

Słownie: dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 

(8 400,00PLN netto + 1932,00 podatek VAT) 

 

W uzyskanej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu cenie brutto zostanie uwzględniony podatek VAT w 

wysokości 23%.  

 

III. WADIUM  

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie do dnia 09 lipca 2014 r. wadium w wysokości: 

- dla kombajnu BIZON Z056 – 1000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) 

- dla prasy SIPMA Z-224/1 – 1000,00 PLN  (jeden tysiąc złotych) 

Wadium należy wnieść w pieniądzu gotówką w kasie w siedzibie Sprzedającego: 37-111 Rakszawa 334, lub 

na konto bankowe nr 50 9175 0000 2001 0002 7560 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Żołyni.  

Dowód wniesienia wadium lub jego kopię należy przedstawić wraz z ofertą. 

Wadium wniesione przez Oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 

Pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu zwrócone gotówką lub na 

wskazane w ofercie konto bankowe. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU 

 

Przedmiotem sprzedaży jest używany sprzęt rolniczy: 



 

 

1. Kombajn BIZON Z056, symbol ZU 56/3, rok prod. 1984, wyprodukowany przez Fabrykę 

Maszyn Żniwnych w Płocku, ogólny stan techniczny dobry, 

2. Prasa do słomy SIPMA Z-224/1, rok prod. 1992, wyprodukowany przez SIPMA S.A. ogólny 

stan techniczny dobry, 

 

Właścicielem w.w. sprzętu jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 

Rakszawa 334.  

 

V. WARUNKI DODATKOWE 

 

1) Każdy z Oferentów może złożyć ofertę obejmująca zakup zarówno kombajnu jak i prasy, lub 

któregokolwiek z tych urządzeń. 

2) Na zbywany sprzęt Sprzedający nie udziela gwarancji ani rękojmi, ze stanem technicznym urządzeń 

można zapoznać się od poniedziałku do piątku, na terenie bazy usług w godz. 8.00-14.00, po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 17-224-93-27. 

3) Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie zawarta umowa z osobą oferującą najwyższą cenę zakupu.  

4) Wszelkie opłaty i koszty związane z transakcją sprzedaży pokrywa Oferent.  

5) W przypadku uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy, wadium oraz inne koszty poniesione przez 

Oferenta nie podlegają zwrotowi. 

6) Sprzedający nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferenta w związku z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. 

 

VI. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu rolniczego”,  w 

siedzibie ZUK ENERGOKOM sp. z o.o. w Rakszawie 37-111 Rakszawa 334 do dnia 10 lipca 2014 r. 

(czwartek) do godziny 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 10 lipca 2014 r. o godz. 10.15. 

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta powinna być przygotowana według formularza umieszczonego w niniejszym ogłoszeniu 

2. W przypadku osób prawnych oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania podmiotu. 

3. Do oferty należy dołączyć dowód (kopia) wniesienia wadium 

4. Oferta powinna być złożona pisemnie w języku polskim, wyrażona w walucie polskiej, cena 

przedstawiona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

VIII. KONTAKT 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, jego dodatkowych warunków udziela Pan 

Ryszard Kuca, tel. (17) 224-93-27, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00.  

 

Oględzin sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży można dokonać w terminie wcześniej ustalonym 

w obecności przedstawiciela  ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie. 

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz zamknięcia przetargu bez 
wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyny. 

Rakszawa, 24/06/2014 r. 



 

FORMULARZ OFERTOWY 
1. Dane Oferenta:  

 

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:……………………………….………………………..……………… 

  

adres zamieszkania/siedziby:…………………………………………...……………………………… 

  

numer dowodu osobistego:…………………………...……………………………………………….. 

 

PESEL/REGON:…………………………………………………..…...………………………………. 

 

NIP:……………………………………………………………………..……………………………… 

  

Nazwa banku i numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium: 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Odpowiadając na ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zbycie 

sprzętu rolniczego będącego własnością ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 

334 składam ofertę zakupu przedmiotowego sprzętu: 

 

- Kombajnu BIZON Z056, symbol ZU 56/3, rok prod. 1984 za cenę brutto (uwzględniającą podatek VAT 

w wysokości 23%): 

 

………………………..,….. PLN*  

 

Słownie: ……………………………………………………………………………...…………….. 

 

- Prasy do słomy SIPMA Z-224/1, rok prod. 1992, za cenę brutto (uwzględniającą podatek VAT w 

wysokości 23%) 

 

……………………….,….. PLN* 

 

Słownie: …………………………………………………………………….……………………... 

 

(*- wszystkie ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz nie wnoszę z tego 

tytułu żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że jestem zobowiązany treścią oferty do dnia przeniesienia własności sprzętu. 

4. Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny sprzętu będącego przedmiotem przetargu i z tytułu 

ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku do ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w 

Rakszawie. 

5. Do oferty dołączam dowód wpłacenia wadium (kopia). 

 

 

 

………………………………………………..……………...     …………………………………………………………………………… 
Miejscowośd i data               podpis Oferenta lub osób upoważnionych  

                   do reprezentowania Oferenta     


