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1. Sprzedający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie 
2. Rodzaj i typ sprzedawanego pojazdu: 

Ciągnik URSUS C-360 
1. Typ: URSUS C-360 
2. Rok produkcji: 1986 
3. Nr rejestracyjny: OPO 02PM 
4. Silnik: z zapłonem samoczynnym 
5. Przepracował: 1281 Mth 
6. Stan techniczny pojazdu: Obudowa silnika powgniatana, silnik unieruchomiony, 

układ kierowniczy z luzami, brak bocznej szyby 
7. Ogólny stan techniczny: zły 

3. Cena wywoławcza: 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100). 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd: 
Przed zakupem zaleca się, aby oferent zapoznał się ze stanem technicznym ciągnika 
w obecności pracownika Sprzedającego, na parkingu Zakładu znajdującego się 
w Gościejowicach Małych 12 (teren Oczyszczalni Ścieków) w godzinach pracy tj. od 
poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00, do dnia składania ofert, po 
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, Tel. 77-4606-423. 

5. Miejsce i termin przetargu: 
Pisemne oferty na udział w przetargu można składać w Sekretariacie ZGKiM w Niemodlinie 
do dnia 14.05.2021 r. do godz. 11:00 (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z 
napisem: ,,Nie otwierać - przetarg na ciągnik URSUS C-360 ^\ 
Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z NIP-em, adres oferenta 
i oferowana cenę. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2021 r, o godz, 11:15 

6, Kryterium wyboru ofert: 
Kryterium: cena brutto - 100% 
Przedmiot przetargu zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę brutto 
za sprzedaż ciągnika - oferta najkorzystniejsza. 
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tą sama ceną, zwycięzca przetargu zostanie 
wyłoniony w licytacji między tymi oferentami. 

7. Publikacja wyniku przetargu: 
Wynik wyboru oferty najkorzystniejszej - Sprzedający zamieści na stronie internetowej 
Zakładu 
8. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 



Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3 
Nabywca jest zobowiązany dokonać wpłaty za zakupiony pojazd na konto Sprzedającego 
prowadzone przez nr 79 8890 0001 0636 4401 2006 0001 najpóźniej do dnia podpisania 
umowy sprzedaży. 
W przypadku wystawienia faktury na wniosek oferenta zostanie ona wystawiona przez 
Sprzedającego. 
9. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 07.05.2021 r. na tablicy ogłoszeń 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, oraz na stronie 
www.zgkimniemodlin.pl 
10. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie zastrzega sobie prawo 
do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz nie odpowiada za wady ukryte 
oferowanego sprzętu. 

D Y R E K T O R 

W załączeniu: 
Formularz ofertowy 
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