
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż ciągnika URSUS  
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Radzyminie, zwane dalej PWiK, ogłasza pisemny 
przetarg na sprzedaż ciągnika marki URSUS typ 3512. 
 
1. Dane techniczne ciągnika 
Ciągnik rolniczy marki URSUS typ 3512, z kabiną, sprawny technicznie, rocznik 1995, pierwsza rejestracja 
15.02.1995r. , nr rejestracyjny WWL CA61, silnik firmy Perkins, liczba motogodzin: 3200,  
Cena wywoławcza: 20 000,00 zł plus podatek VAT wg stawki 23 % 
 
2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany ciągnik: 
Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Radzyminie, ul. Księżycowa 13 od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 15.00. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie o zamiarze obejrzenia ciągnika kierownika 
oczyszczalni: Panią Annę Jabłońską tel. nr 22 786 50 11. 
 
3. Warunki przystąpienia do przetargu: 
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, poprzez wpłacenie kwoty 4.000,00 zł  
do dnia 11 października 2011r., wyłącznie przelewem bankowym na rachunek PWiK: Bank BPH SA 
O/Radzymin nr rachunku 35 1060 0076 0000 3300 0065 5552 z zaznaczeniem „wadium na zakup 
ciągnika”.  
2) Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto PWiK. 
3) Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana zostanie zwrócone na konto 
wskazane przez oferenta w terminie trzech dni od wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania. 
4) Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny 
zakupu. 
5) Wadium przepada na rzecz PWiK, jeżeli oferent, którego ofeta została wybrana uchyla się od 
wpłacenia kwoty zakupu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyboru. 
 
4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie PWiK w Radzyminie, ul. Komunalna 2, w Sekretariacie – pok. nr 4  
w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  11.10.2011r. do godz.  12:00 
2) Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 
"Oferta na sprzedaż ciągnika " 
3) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
4) Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca. 

5. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PWiK w Radzyminie, ul. Komunalna 2, w Sali konferencyjnej pok. nr 5:  

w dniu  11.10.2011r. o godz.  12:15 
 
6. Kryteria oceny ofert. 
1) PWiK udzieli niniejszego zamówienia temu Oferentowi, który zaoferuję najwyższą cenę i oferta zostanie 
zaakceptowana przez  PWiK. PWiK zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oferty, gdy nie będzie ona 
spełniać oczekiwań PWiK. 
2) Jeżeli PWiK nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, PWiK wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez PWiK ofert dodatkowych. 
3) Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych 
pierwotnie ofertach.  
4) Jeżeli nie dojdzie do wyboru oferty w powyżej podany sposób postępowanie zostanie zamknięte bez 
wyborania którejkolwiek oferty. 
 
7. Wydanie ciągnika 
1) Wydanie kupionego ciągnika nastąpi po przedłożeniu dowodu wpłaty przez Oferenta, którego oferta 
została wybrana i podpisaniu protokółu przekazania ciągnika. 
2) Wpłata za ciągnik powinna być dokonana w terminie 7 dni od powiadomienia o wyborze oferty. 


