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OGŁOSZENIE
Kdaliżaćji spolka z os.anieoną odPosi€dzi.lnda.ią
oBłaźa!ź€Llg Pisemny of€ńołf na spźedaź
uźyw €i koPa,ko ladow&ki ]ca acx 4x4 rek preduk(ji 20M

za|(tad Wodo.ią!ów i

Temin 6kłaat inof€ń

ł Jezioma(h

01,09,2020r,

Mieiś.e śkładaniaofeń: zakład Wodociąaów i (aal]zacii sPótkż z oErmiczoną
odPowiedzjalnością 11,320 ]eziormy, ul Kole]owa 6, skretłiar
Fi9effie oferty należy s],dadać na adre9 zał}ad Wodciąaów i KŃalizacjj sPdka
z o8lmćzońa cdPowiedzialnością 11320 Jez]ormy, Ur Kobjowa 6, do .lnia
01 09,2020r, do Eo.lz,10:00,

Z leanmń€m

Prz€tar8u

ńożna żaPo^aĆ się, a

inJonaqe W Burze Załiadu WodocĘów

i

takźe uystać dodatkowe
Kfualiżagt sP, ż o.o ]eżialfry,

tel,897181352 w 8odz 8:00 -14 00

okĘśleniePźe.lmiotu Pż€td8!: uż}vńa koParko tadowarka meki JcB 4cx &4,
rok Piodułqi 2004, kolor żdly, N r idmtyfiłacyjny: 0ą3ó6

sP.aM€ techniaig śi]nik81/2200 kwobr,, si]nit łTŃko|Iężny, s]<rż)ńia

lrzeka.lniową układ naPędu na etery kołą mosly mPędowe, układ j€?nnł lktad
ki_"ro@ćzł d<ład hdul.o$y, uktad hydraulil.j ntowej z PomPą i imtalacją
hydraulicznł ramima ładowllki z łyżu.4rmię koParki z meómżmeń obrofu
1 Wyórfu ż tyź!łsystem sterowmią inśta]acja elełtryczM, almdator, o8Eieńe
z okesu €ksP]oatacji
i ime z€sPoły wykuują o8ólne rużycie qĘik€jąc€

stó

tecrnićzny dobry nasz}m Eotowa do Piacy

ZWK

ZaĘfa,ć ł|oćocĘgóll i 7(alafrzacji Sp, z o,
Lt Koąfud 6

]EZIORANY

11.320

rzhfuh'

o.

te|.39 7131312

cena wyjściowa: 103 600 zt netto o8ołeń, słoMie sto trzy tysiące szćśćsctzłotych
sto dwadzieścia siedem
Plu9 należny lo.Iatek vAT kwota brotto: 127 428
'(stoMie
tysięcy oterysta dwadzieścia osień ?-lotych)

Wadim

3 000,00

z1Ra.hDek

b

kowy46 885810112002

0000 0260 5101

'l

emin i iposób Udo\lęPnienia Pżedmiotu do odadŃia:
Po wćześni€jszlT ugodnieńu ielefonionym tel 6ą720949 do .lnia
o<obJ UPoBrnion. do |onl.r njw - zdżislas si€n].iewi(/
ProPozycia Prciektu mowy: w zatączeniu

01,09,2020

do

zWK

ZaĄfać ł|otocĘgólp i Kanafrzdcji Sp, z

1F/loRANY

Lt 1{0ąpud 6

11.320

!.zibfun), &r39 71313J2

Z

I.

Po6tanowi€nia

1,

o8óln€

or8ajzatots

j4t

Przetar8u

Mi[

i

zał]ad Wodoci€ów

z o8rmiczoną odPowiedzialnością 11,320

o, o.

Jeziormł

(anźrżac]lsPdka

ul, Kolejowa 6

2, Podstawą Pr*Plowadzenia Przet 8u jest Re8ulmin sPrzedał likwidowdyó
skiadników mają&oąfch za]<ładu wodoci€u i kealjzac| sp z o, o z siedzibą

r, l-r/"-d8

maó"r"łl"r P,/elargu ofelowe8o ohPfue8o ni"ogrdi,

4 W Przetal8u mo8ą wziąć udział wszystkie

osoby

zdo]ność do .zynnościPraMyćh

i

Zore6o,

PodmioB,, Posiadające

5 Wszczęcie niniejszego Piz€t 6u mtęPuje PoPrzez oPub!łoweie o8łosz€nia
o Przeta8u w siedzDle sPółki w miEsfu o8ólnie dośtęPnT oru na gtroMch
6, cena wywotawćża ńaszFy

ł]nosi 127

4?8 złorutto) siownlel sto dwadzieścia

siedem tysię.y cżtery9la dwadzieścia osien żorych
7,

sPrzedź nie może nastąPić

IL oreny - t€min

i miejs.e

za .enę

nższą od cmy W}voławąe]

skł.d ia, w)mogi

fomalne

1, orerty

składa się w formie Pisemj do dna 01,09,2020r, do 60.12, 10oo
w sekretańa.ie zakładu Wodoci€u i Kmalżacji sPjłła2 o8rdiczńą
odPowledżiahością11320 Jeziorm, ur, kĘowa 6 w zar miętej koPercią
niePrzezroczyslej loPercie oPatrżonej @wą (imieńen i nż@kień) i adr*h
oferenta, z doPiskiem: | ,,KoPARKo ŁADo1Ą/ARKA JcB4cH ilx4"

2,

Do odbycia llzetar8u wyst aa ztoż@e jednq oferty sPełniającej w&ystkie
s}Ta8mia wini}ające z niŃejszyó Posteowień i Re8ulminu,

3 o

ważnóścio1elty degduje data i todżina wPł@ oferty do ualda.lu
Wodoci€ów i Kmariza.ji sP ż o. o z siedzibą w ]eziormaĄ a fue data j€j
wystm]a Przesyltą Poćztową bn kunerską

ZaĄfać ł|oćocźqgólli l{atcfizacji sp. z

ZWK
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ut K9l,Jłua 6 11-320 !.zifu n, kt.39

ćfui[

4.

of€ńa

wim

Ier52

zawierać:

2) Dokm€nicharalteryżujący
a)

7

o. o.

ofermta:

w PĘ}Tadku, 8dy oferentem ]est 6oba Ezycna

tożsmościPotwierdżoną

- kgokopię dokthdfu

za zgodnośĆz orygńateń Przez

ofereta,

Plz}?adku, 6dy oferenth nie j€st osóba fizyćm - kserokoPlę stcom8o
dokĘenh] ie]eśEacyjne8o (żaświadoeieo wPisie do sidenqi dzlałalności
8osPodar.zej lub WyPiśu z KRs) - Potwerdz@ą za zEodno# z orlsimrem

b) w

c)

w Pizr"adla

rePrezeĄtowmia oferen}a

Pełnohmctwo udzielon€
z obowiązującyni Przelisamj,

5

lraz

Prżez Pełrcmo@ka

btrowme ośoby, ztodnie

oferta ńusi być PodPEda Przez oferenra lub o$by uPowaźn]one do je8o

oŚwiadczenie ofermta, źe amy jest mu śt t{nni@ny maśzFybędąć€8o
Przedmioth Przetar8u i z tyhrłr ewmtuainych wad ułrytych nie będzi€ Mo9ł
rośzczgi w stoshta do ZałładuWodoci€u t Kanalżacji sP z o, o. w ]ezioranań,

6.

7, of€rent

moZ wyćolać ofertę prżed uń}aem teminu do składmia o!dt.

8 otwłcie ofert naąli
Wodci€ów

w.lniu 01,09,2020r, o Eo.lzinie 1o00w §e.lzibie zakladu
i Kmarizagi sP z o. o,, 11 320 JeziorMy, !r, Kolejowa 6

jaMąuęśćPneraĘ!
10, ocena ofert odbyva się bez udzidu o1er6tów
9. otwarcie of€rr steowi

i

stmowi eęśćniejawną

11, W częś.iniejaMej końjsja dókona sPrawdzdia komPlehości ofert i dokona
wyboru oferly Mjkorzystnre]sż€i,

łVlK

ZaĄfać ł,)oćocĄgów i Klnafrtdci Sp. z o,
d r\Dąfuó

]E]oRANY

o,

6 11 320luiofuĘl, k|.39 7131J52

L\d. :fu{lżban ,l. t-fuil .pii nziaful\@ra! nt

12, olerta złożma w p&etargu iest

niMu

na, ieźeli:

1) i€st Ńez8odM z Eeściąo8ło9żeDia o
Miejśze8o re8ulanńu,

P.zeta.8u

i/lub treś.ią

2) fue została PodPisma Przez ofermia (w PrzPadlu o9ób 6zyayćh) lub osobę
uP
do lePrezmtowea of@nta (w PrzĘadla Podhiotów);
3\ /iw|e,a ceię wy];cową ni?s/ą od o8lośrcn"i"Pny wyj\ iowPj

13 orerta żtoźonaPo teńińe Podle8a zEotowi bez otwiermia

14

W razie stwierdzmia, zbi€żrości ofen ol8ażator PrżeP.owadzi drogi etaP
Przetar8u $, fomie li.yracji usb,q, W tak'ń PizĘadku ceĘ w}ryoławczą będzie
c@ żaProPonowda Przez ofermtów zakwajilŃoweyó do lr.y tacji, orz:
a) Uslala się ninińalną rysokośćPGtąPimia w li.ytacji na
b)

500 żłbfuttó

Po uśmiu PostęPowmia org@ator PrżetalgĘ uPrzedzając obMyćb
w}vohrje trzykob e Gtatnią najryższą .eną zeyka Przetarg i udziela
Prżybicia of€rentowi,

który zaofdowar najwyżgą cglę,

c) W Iazie nie do&onmia w toku licytaqi .htrby jedn€8o Po9ląPi€nia Przei 6
,ostaje ruelozslrży8nięty,

15 ofer€nt, któi€go

ońerta @9tała w}b.ma
ńaśz}ny,
PrzmiesieŃa łłasnośćj
16,

jeśzwiąz y

ofertą do cz6u

Temin i mieFce zawarcia rhowy zostaNe uśtalonyPohiędzy stronańi nie

Późńejniż 14 dni od alnia rozstrży8nięc]a P.żetal8u,
17 Wszelkie koszty

hmakcji zakuPu hasz}Ęy

obciązają ofermta,

ZaĘfat t| oćocięgóIl, ź Kalatizacji Sp, z

ZWlK

lt rJjL,ifua

JVloRANY

lIL

1

Unieważnieni€

6, 1!-32o

fużi,lnp k1.39
?fuiI

o. o,

7131352

Pżetd8!

Przetar8 more zostaĆ mieważnony w

2, or8dizator

Przetar8u ni€
mieważńenia Przete8u

kżd}T oasie,

bez wybofu

jest zobowiązmy Podawać

ttórejlolwiek

oferFtoó Plzyćz}Ęy

3, W ruie

mieważni€Ńa Przeta!8u, o&rmtom nie llzysfugują jakekolwiek
.osżcżmjaWobec or8mizatora Prz€t Eu z te8o tyfunl

Iv. Pńtokd z Pueid8u
1, Z Przebie8u Pra. Komisji Przetar8owe] śPożądzasĘ Protokoł.
2, Tr€śc Protokołu zawiera wszys&je inlomacje dotycząće Pr2biegu PrzetaEu, w
9zee8óLaośći ńfońacje o i]ości zlożony.h ofert, e)niku sPrawdzen]a waaoś.i

ofert

i

ewenfualn}n odrzucefuu ofe4, wyborze fujkożystniejMej oferty,
zaFlnięclu p.zetargu beż tTbofu łńejkolwiek z 01€ł, odwotmu lub
mieważŃmiu Piz€tar8u-

v, postanowienitkońćowe
1 zb}wńa maszFę można o8lądać w
Kanaliżac]i sP, ż o, o w

2.

9iedabie Zatładu Wodoci€ów
]eżiordaĄ !o ugodnieŃu temu

szcPgólowyćh infońacji udzietają :
Na t€mat- Przetł8u oaż ńyv*j
tel 66Ę2a949, *mai]:

n6łny:

3, W}nił los}ęowd]a Prżetd8ow€ao zostmie

4, W sPrówań
odPowi€dnio

nieue8ulowfuych
PrżePjsy Prawą w

§n

Zdzistaw sinkiewi.z,

o8toszony

w nĘe]sż}d re8ulminie
PrzePisy kodeksu .yvihego,

l

Dokumenlrcja

],

oświadczenie o amym §Dnie rechntmyn sMochodu

lotogBficm

l

na

stronie

stosu]e śię

