
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

NA SPRZEDAŻ WÓZKA WIDŁOWEGO PROMAG FD35T-JE – 2013R 

 

PRZETARG PISEMNY  

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

 Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.  

Aleja 1000-lecia 2,  62-650 Kłodawa 

  

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Przetargową w dniu 18.08.2022 r w siedzibie spółki w 

Biurowcu - Sala nr 26 o godz. 1230 W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele 

oferentów posiadający upoważnienie do ich reprezentowania, którzy złożyli ofertę w 

terminie. Dalsza część prac Komisji ma charakter niejawny. 

 

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku 

ruchomego: 

Wózek widłowy  będący  przedmiotem przetargu można obejrzeć w Kopalni Soli „Kłodawa” 

S.A. Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa, Oddział Szybowy M-1 w dniach od  28-07 do 17-

08-2022 r w godz. 07.00-13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym . 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. 0632733507; 

0632733254, 0632733228. 

 

4. Przedmiot objęty postępowaniem: 

Wózek widłowy PROMAG : 

• Model : FD35T-JE 

• Rok produkcji: 2013 

• Nr seryjny: 13D350303 

• Wskazanie licznika (mtg): 2982  

• Udźwig nominalny: 3500 kg; 

• Wysokość podnoszenia: 3300 mm; 

• Maszt wózka dwustopniowy z przesuwem poprzecznym wideł; 

• Automatyczna skrzynia biegów; 

• Paliwo: Diesel 

Termin następnego badania UDT – styczeń 2023. 

 



5. Cena wywoławcza:  

10.300,00 zł (dziesięć tysięcy trzysta zł) netto. 

 

6. Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia: 

  

Wadium w wysokości ok.10 % ceny  wywoławczej tj. w kwocie 1000,00 zł słownie: ( tysiąc 

zł), należy  wpłacić do dnia 18.08.2022r. do godziny 12.00 na konto w banku ING Bank Śląski 

S.A. w Katowicach nr konta:  34 1050 1520 1000 0090 3235 6975 

  

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

 Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi 

zawierać: 

1.      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; 

2.      oferowaną cenę netto ; 

3.      oświadczenie oferenta, (Załącznik nr 1) 

4.      dowód wniesienia obowiązującego wadium. 

  

 8.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego 

wzoru: 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 

Aleja 1000-lecia 2 

62-650 Kłodawa 

„Oferta przetargowa na zakup ,,Wózka widłowego PROMAG"  

         - nie otwierać. 

  

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7.00 – 14.00 nie później jednak niż do 

dnia 18.08.2022r. do godz. 12.00 w Kancelarii Spółki lub drogą pocztową  na adres siedziby  

Spółki . 

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni. 

 

 

 



9. Inne informacje: 

 1.     Przetarg jest prowadzony na podstawie Regulaminu zbywania składników aktywów 

trwałych spółki . 

2.    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na przedmiot  

     objęty przedmiotem przetargu. 

3.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej. 

4.    Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu. 

5.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 

odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 

odrzucenia oferty. 

6.     Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia bez naliczania odsetek. 

7.     Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

a/. uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy, 

b/.  żaden  z  uczestników  przetargu  nie  zaoferuje ceny wywoławczej . 

8.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

a/. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta 

który nie wniósł wadium; 

b/. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 

uznania jej za nową ofertę. 

9.  O odrzuceniu oferty Komisją Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

10.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 

11. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą najwyższą cenę nabycia, 

Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformuje oferentów o terminie i miejscu 

kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich w/w oferentów , 

przetarg może być kontynuowany w tym samym dniu w formie licytacji ustnej .  

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 

 1.   Zawarcie umowy sprzedaży  nastąpi po wyborze przez komisję przetargową 

najkorzystniejszej oferty. 

2.   Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez 

Kupującego ceny nabycia. Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę w terminie wyznaczonym 

przez sprzedającego , nie dłuższym niż 14 dni. 

3.   Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu przetargu do chwili uiszczenia przez 

Kupującego ceny nabycia. 

 

 



                                                                                                                              Załącznik Nr 1 

                                                                                               Kłodawa, dn. …………………  

  

……………………………………… 

(nazwa/nazwisko Oferenta)  

……………………………………… 

(adres ) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

  

Niniejszym oświadczam, iż:  

1)zapoznałam/łem się, akceptuję i nie wnoszę zastrzeżeń do stanu prawnego  i faktycznego 

przedmiotu postępowania;  

2)zapoznałam/łem się i akceptuję bez zastrzeżeń „Regulamin zbywania składników aktywów 

trwałych Spółki Kopalnia soli „Kłodawa” S.A. z siedzibą w Kłodawie”;  

3)przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu/aukcji;  

4)zapoznałam/łem się z treścią ogłoszenia;  

5)w przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w § 8 Regulaminu, nie będę wnosić 

żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży.  

  

                                                                            ………………………………………….  

                                                                                           (czytelny podpis)  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji oddania do odpłatnego korzystania aktywa 

trwałego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z 

późn. zm.)  

  

  

                                                                          ………………………………………….  

                                                                                        (czytelny podpis) 

 


