
Żary, dnia 07.11.2017 r. 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SPRZEDAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
 
 

I. SPRZEDAJĄCY: 

Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary 

tel. (+48) 68/479 46 10/11, fax. (+48) 68/479 46 12 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami w godz. o d 8:00 do 15:00: 

w sprawach merytorycznych:  

Pan Łukasz Rymarski, tel. (+48) 68/479 46 53 lub kom. 500 579 543 

w sprawach proceduralnych:  

Pani Jolanta Cykwas, tel. (+48) 68/479 46 23 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: 

Przedmiotem sprzedaży jest używany w pełni sprawny agregat prądotwórczy z silnikiem 
VOLVO PENTA 

W załączeniu zdjęcia agregatu wraz z tabliczką znamionową urządzenia. 

Agregat użytkowany był na stacji uzdatniania wody jako zasilanie rezerwowe (nie 
pracował w trybie ciągłym).  

• rok produkcji 1996,  

• nr seryjny 86061, 

• Napięcie 220V /380V, 

• Moc agregatu 125 kVA 

• Częstotliwość 50Hz 

• Stan techniczny dobry, sprawny techniczne. 

• Cena wywoławcza: 16 000,00 zł 

Agregat można obejrzeć w siedzibie ZWiK ul. Piastowska 1 w Żarach w dni robocze - 
od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 

ZWIK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno ści za stan techniczny sprzedawanego 

agregatu. Przed zło żeniem oferty, Oferent powinien zapozna ć się ze stanem 

technicznym agregatu. Urz ądzenie mo żna ogl ądać w siedzibie Spółki przy 

ul. Piastowskiej 2 od dnia ukazania si ę ogłoszenia do dnia 24.11.2017r. od poniedziałku 

do pi ątku w godz. od 8:00 do 15:00 po wcze śniejszym uzgodnieniu telefonicznym 

z Panem Łukaszem Rymarskim. 

 

Oferent we własnym zakresie pokryje koszty zwi ązane z odbiorem agregatu. 

 



III. TRYB PROWADZENIA PRZETARGU: 

1) Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem Oferta 

w post ępowaniu na: Sprzeda ż agregatu pr ądotwórczego,  

oraz zaadresowane na adres Zamawiającego: ZWiK Sp. z o.o. w Żarach, ul. Bohaterów 

Getta 9-11, 68-200 Żary 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić Nazwę i adres Oferenta. 

2) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. 

3) W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć 

aktualny wypis z właściwego rejestru albo wydruk z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej.  

4) Za najkorzystniejszą Sprzedający uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najwyższą 

oferowaną ceną nabycia. 

5) Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawrze ze Sprzedającym 

umowę kupna – sprzedaży, i w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wpłaci Sprzedającemu 

oferowaną cenę nabycia. 

6) W przypadku nie wpłacenia oferowanej ceny nabycia przez Oferenta w przewidzianym 

terminie, o którym mowa w pkt 5), zostaje on wykluczony z postępowania, jego oferta 

odrzucona, a Sprzedający wybierze ofertę najkorzystniejszą z pozostałych złożonych 

ofert.  

7) Agregat będący przedmiotem niniejszego przetargu zostanie wydany niezwłocznie po 

wpłaceniu ceny nabycia oferentowi, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. 

8) Sprzedający unieważni postępowanie, gdy nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu. 

9) Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny. 

10) Przetarg uznaje się za zakończony gdy: 

a) przedmiot sprzedaży zostanie wydany oferentowi lub, 

b) minie termin związania ofertą, 

c) Sprzedający unieważni postępowanie 

11) Termin związania ofertą wynosi 21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

 

IV. SKŁADANIE OFERT: 

Oferty nale ży składa ć w sekretariacie sprzedającego (II piętro) do dnia 27.11.2017 r. do 

godz. 15:00.  

 

 

 


