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Specyfikacja Istotnych Warunków
pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie

„ Podnośnik koszowy do prac konserwacyjno – montażowych „UP- Right TL49”
P.PGKIM – 3 / 15
1. Informacje ogólne
Tryb zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony ofertowy
Zamawiający/adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

w Działdowie ul. Hallera 32, 13-200 Działdowo
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zbycie urządzeń należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie
Na przedmiot przetargu składa się:
1) Podnośnik koszowy do prac konserwacyjno – montażowych
tj. podest ruchomy o konstrukcji łamanej doczepiany marki UP-Right TL49,
Nr fabryczny/ rok bud: 1551/2002, nr ewidencyjny 3718000459
Dane techniczne: max. wys. robocza 17m, max. wysokość platformy 15m, max. wysięg
boczny 8,5m, udźwig 0,270t., zasilanie akumulatorowe, masa całkowita 1900kg,
Cena wywoławcza/ minimalna: 38.000,00zł netto + 23%VAT.
Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Oferent zobowiązany jest we własnym zakresie do zapoznania się z przedmiotem zbycia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
Zawartość oferty:
-

formularz ofertowy,

Wypełniający druk / ofertę, zobowiązany jest:
-

wypełnić czytelnie puste pola,

-

dostarczyć w terminie wyznaczonym w ofercie

-

dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium na wskazane konto

Po wypełnieniu i podpisaniu „formularza ofertowego” staje się on ofertą.
Miejsce i termin składania ofert:
nazwa instytucji: PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie
miejscowość: Działdowo kod: 13-200
ulica: Gen. J. Hallera numer domu: 32
do dnia: 29.12.2015 rok, do godziny 10°°.
Pisemny przetarg nieograniczony- ofertowy

strona 1

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. ul. Hallera 32, 13-200 Działdowo w dniu
29 grudnia 2015 r. o godz. 11.00. Sprzedaż wyżej wymienionego podnośnika nastąpi w drodze
pisemnego przetargu (ofertowego) nieograniczonego.

Pojazd można oglądać na terenie siedziby PGKiM Sp. z o.o. w terminie po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym pod numerem (23) 697 25 60.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu polskim): 4.000,00zł
w terminie do dnia 28 grudnia 2015r. na konto PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie
Nr 67 1020 3583 0000 3102 0079 0568 PKO BP oddział Iława;.

Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne
znalazły się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej w dniu 28 grudnia 2015r. pod
rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wpłacenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem się ze stanem technicznym sprzętu, którego wpłacone
wadium dotyczy i warunkami przetargowymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia sprzętu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały
wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia
umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta z wybranym oferentem w terminie do 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.

Wszystkie koszty transakcji związane ze sprzedażą pojazdu obciążają oferenta.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte sprzętu objętego przetargiem.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu Ireneusz Falba
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