
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie ogłasza przetarg w formie 

pisemnego przetargu nieograniczonego na  sprzedaż : 

 

Lp. NAZWA 
MASZYNY/ 
POJAZDU 

TYP  
MODEL 

ROK PRODUKCJI CENA 
WYWOŁAWCZA  
BRUTTO zł 

WADIUM 
zł  

1. Pług do 
odśnieżania  

Waga 3,5 t - 3800,00 380,00 

2. ZAMIATARKA  HAKO 
JONAS 

BRAK DANYCH 4512,00 451,00 

3. POJAZD Z 
przeznaczeniem 
do wywozu 
śmieci  
MAN  

26.272 1996 25572,00 2557,00 

4. ZAMIATARKA 
TWIST 

1213 2010 33579,00 3358,00 

5. PODNOŚNIK 
KOSZOWY IVECO 
 

FORD 40.10 
HR 

1998 10763,00 1076,00 

6. Pojazd ciężarowy 
do wywozu 
śmieci Scania 

Scania P94 1997 27000,00 2700,00 

7. Samochód 
ciężarowy  
Mercedes 

Atego 
1323L 

2004 60300,00 6030,00 

8. Ciągnik rolniczy 
Zetor 

Z 5211 1991 28100,00 2810,00 

 

TERMIN I OGŁOSZENIE PRZETARGU 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ogłasza termin 

przeprowadzenia przetargu na : 16 sierpień 2021 roku, godzina 10.30  

2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na 

sprzedaż ……(wpisać nazwę sprzętu)” do dnia 16 sierpień 2021 roku do godziny 10.00 w siedzibie 

zakładu przy ul. Rzemieślniczej 21 w Kleczewie w pokoju nr 5.  

3. Pisemna oferta powinna zawierać: 

a) Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, 

b) datę, 

c) ofertową cenę brutto, cyfrowo i słownie, 



d) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 

bez zastrzeżeń (formularz dostępny na stronie internetowej spółki), 

e) oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i 

przyjęciu go bez zastrzeżeń (formularz dostępny na stronie internetowej spółki),, 

f) aktualny odpis KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy oferent jest 

podmiotem gospodarczym, 

g) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, podpisane przez osoby uprawnione )jeżeli dotyczy) 

3. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 

PRZEDMIOT PRZETARGU 

1. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, Osobą upoważnioną do 

kontaktów z zainteresowanymi jest p. Janusz Kupski, tel. 63 2701400 wew. 408 

2.. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie jako sprzedawca nie bierze 

odpowiedzialności za wady ukryte w przedmiocie sprzedaży. 

WYSOKOŚĆ CENY WYWOŁAWCZEJ 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej. 

Dotyczy to wszystkich składników majątku będących przedmiotem przetargu. Konto do wpłaty 

wadium: 98 8542 0001 0300 0091 2000 0020 

Opis ; wadium ……………………….. (podać nazwę sprzętu). 

2. Wadium przepada, jeżeli  oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od  zawarcia umowy 

(regulamin przetargowy –paragraf 5, punkt 7). 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w 

warunkach określonych w projekcie umowy. 

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. W razie 

ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje 

oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu, w formie licytacji. 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż zastrzega sobie prawo 

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

4. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ul. Rzemieślnicza 21, pok. 5 i pod numerem telefonu 

632701400 

5. Regulamin postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie” jest zamieszczony na stronie 

sprzedawcy www.zgkimkleczew.pl  

http://www.zgkimkleczew.pl/


6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  
administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 
o.o. ul. Rzemieślnicza 21 62-540 Kleczew. 

 

 

                                                       ZGKiM Sp. z o.o. 

.  

 
 


