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Sanok, dnia 21.05.2020r. 

O G Ł O S Z E N I E   O  P R Z E T A R G U 

 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. 

Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl 

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego. 

Naczepa KASSBOHRER , Maxima 39.0t, wersja XS 

I. Dane techniczne: 

- Marka/model pojazdu: KASSBOHRER / Maxima 39.0t 

- Wersja: XS 

- Nr rejestracyjny: RSA 1214P, 

- Nr VIN: WKVDAF30300102493, 

- Rodzaj pojazdu: Naczepa ciężarowa, 

- Rok produkcji: 2019, 

- Data pierwszej rejestracji: 16.01.2020, 

- Okres eksploatacji pojazdu: 16.01.2020 – 21.05.2020 (4 miesiące), 

- Dopuszczalna masa całkowita: 35500 kg, 

- Masa własna: 6640 kg, 

- Rodzaj naczepy: skrzyniowa z opończą typu kurtyna, 

- Zawieszenie osi: poduszki, 

- Długość / Szerokość: 13680 mm / 2550 mm. 

 

II. Osoby zainteresowane mogą dokonać wizji i uzyskać szczegółowe informację o stanie technicznym naczepy w 

siedzibie SPGK Sp. z o.o. w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – numer kontaktowy 134647837. 

 

 

III. Cena minimalna: 113 160,00 zł (brutto). 

 

Wadium: 11 316,00 zł. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na rachunek  S.P.G.K. Sp. z o.o.  

nr: 69 1240 2340 1111 0000 3191 2262 przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie 

wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania (decyduje data 

zaksięgowania na rachunku sprzedającego). Nie wniesienie wadium w w/w terminie spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy. 

 

W tytule przelewu należy wpisać : Wadium – sprzedaż naczepy KASSBOHRER 
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Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się niezwłocznie 

lecz nie później w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia ofert. 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który zaoferował najwyższą cenę zakupu, uchyli się od 

zawarcia umowy kupna - sprzedaży, oraz gdy nabywca nie wpłaci kwoty nabycia naczepy zaoferowanej w ofercie 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta - zostanie zachowane na poczet ceny zakupu naczepy. 

 

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 roku o godzinie 10.15 w siedzibie Sanockiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59 w pokoju nr 11 - sala 

konferencyjna.  

 

V. Ofertę na formularzu (załącznik nr 1) wraz z dowodem wniesienia wadium należy składać w siedzibie Sanockiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej  Sp. z o.o. przy ulicy Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok w terminie do 

05.06.2020 do godziny 10:00 w  pokoju nr 10 – Sekretariat. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z 

opisem zgodnym poniżej: 

 

Oferta na zakup naczepy KASSBOHRER. 

Nie otwierać przed dniem 05.06.2020 , godzina 10:15. 

 

 

VI. Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu odbędzie się w dniu 05.06.2020 o godzinie 10:15 w pokoju nr 11 – 

Sala konferencyjna. 

 

VII. Sprzedający poinformuje wszystkich biorących udział o wynikach postępowania na stronie internetowej Spółki 

www.spgk.com.pl 

 

VIII. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podawania 

przyczyny.      

 

IX. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli 

równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia przetargu w formie licytacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

                                                            

Załączniki: 

1. Oferta kupna. 

2. Wzór umowy. 

 

 

 

Uwaga: Sprzedający nie odpowiada za stan techniczny sprzedawanego pojazdu. Przed przystąpieniem do zakupu 

zaleca się do osobistego obejrzenia naczepy. Koszty transportu pokrywa kupujący. Sprzedający wystawia fakturę 

VAT. 

https://www.spgk.com.pl/

