
     Ogłoszenie o przetargu 
 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej                                                          

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach 
ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy 

ogłasza II pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż: 

 

LP. MARKA/MODEL ROK PRZEBIEG 

w km. 

CENA 

WYWOŁAWCZA 

WADIUM 

1. Samochód FIAT DUCATO 

nr rej. LPU 09474 

VIN ZFA25000001575102 

Poj. silnika – 2198 cm3 

DOKA – 7 osób 

Ładowność – 1 300 kg 

2008 142 981 25 000,00 zł 

/brutto/ 

2 500,00zł 

2. Koparko-Ładowarka       HSW 

9.30 

nr rej. LPU 02KN 

VIN – SV99302904SHS1004 

Poj. silnika – 3900 cm3 

Masa – 8,5 T 
- PRZEDNIA ŁYŻKA OTWIERANA     

  (SZCZĘKA) 

- WIDŁY DO PALET 

- MŁOT  

2004 6670 h 90 000,00 zł 

/brutto/ 

9 000,00 zł 

 

 

Wyżej wymienione przedmioty można oglądać na placu Bazy Transportu OPEC Sp. z o.o. 

Puławy ul. 4 Pułku Piechoty 2 w dni robocze do 21 maja 2021 roku w godz. 800-1400. 

Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu na rachunek OPEC Sp. z o. o.: 

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Puławach 

Nr  52 1240 2412 1111 0000 3610 6943  

w terminie do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 1400 

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet 

ceny nabycia pojazdu. 

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana lub którego została 

odrzucona, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania 

przetargowego. 

Wadium nie podlega zwrotowi gdy oferent, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia 

umowy. 

 

Oferta pisemna powinna zawierać: 

- dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres 

zamieszkania) PESEL, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, 

adres i siedzibę, NIP oraz wypis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo do 

podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione, 

- dokument potwierdzający wniesienie wadium przez oferenta, 

- oferowaną cenę – nie niższą od ceny wywoławczej, 



- oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny kupowanego pojazdu  

i z tytułu ewentualnych ukrytych wad nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do OPEC 

Sp. z o.o., 

- oświadczenie oferenta, że są mu znane niniejsze warunki postępowania przetargowego 

i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 

-     podpis  oferenta lub osoby upełnomocnionej do reprezentowania oferenta. 

 

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Oferty na zakup pojazdu/pojazdów, wymienionego/wymienionych w ogłoszeniu należy złożyć 

w sekretariacie  OPEC Sp. z o.o. w Puławach, ul. Izabelli 6, ; 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2021 r., do godz. 1200.  

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie OPEC Sp. z o.o. w Puławach, ul. Izabelli 6, sala 

konferencyjna w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 1215.  

 

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący 

sposób: 

 

OPEC Sp. z o.o. 

ul. Izabelli 6 

24-100 Puławy 

PRZETARG – / wpisując którego pojazdu dotyczy / 

 

Wszelkie koszty transakcji związane ze sprzedażą pojazdu obciążają oferenta. 

 

Osobą upoważnioną przez OPEC Sp. z o.o. do kontaktowania się z oferentami w sprawie:      - 

ustalenia terminu oględzin, przekazania oferentom regulaminu i warunków przetargu jest Pan 

Wojciech Liszka tel. 81 450 20 06 lub 81 450 20 40. 

 

OPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

 


