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Rejonowe Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2 
tel. +48 32 672 20 17-18 
biuro@rpwikzawiercie.pl 
www.rpwikzawiercie.pl  

 
  

Ogłoszenie 
 

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 
W ZAWIERCIU ul. 11 LISTOPADA 2  ;  42-400  ZAWIERCI E 

 
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:  
1) agregat sprężarkowy z napędem spalinowym 
Cena wywoławcza wynosi: 2 000.00 zł brutto 
2) spawarka wirująca z napędem spalinowym- 2 szt. 
Cena wywoławcza za 1 szt.  wynosi: 1 200,00 zł brutto 
3) Przyczepa wolnobieżna, samowyładowcza marki AUTOSAN, rok produkcji 1980, nr rej. 
SZA 84FX 
Cena wywoławcza wynosi: 900.00 zł brutto 
4) samochodu ciężarowego marki DEAW./ANDO./INT., rok produkcji 1997, nr rej. KAP 
855B, ładowność do 3,5 t 
Cena wywoławcza wynosi 1.900,00 zł. brutto. 
5) samochodu ciężarowego marki DEAW./ANDO./INT., rok produkcji 1995, nr rej. KXZ 
7856, ładowność do 3,5 t 
Cena wywoławcza wynosi 1.300,00 zł. brutto. 
6) samochód ciężarowy samowyładowczy marki STAR, rok produkcji 1994, nr rej. SZA 
22RU 
Cena wywoławcza wynosi 4.500,00 zł. brutto. 
7) samochód specjalny-asenizacyjny marki STAR, rok produkcji 1993, nr rej. SZA 81JH 
Cena wywoławcza wynosi 4.400,00 zł. brutto. 
8) ciągnik rolniczy URSUS, rok produkcji 1985, nr rej. SZA 31HY 
Cena wywoławcza wynosi 4.800,00 zł. brutto. 
9)koparko-ładowarka kołowa marki OSTRÓWEK, rok produkcji 1996 
Cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł. brutto. 
10) obrabiarka do metali wiertarko-frezarka(wytaczarka) producent UNION byłe DDR, rok 
produkcji 1979 
Cena wywoławcza wynosi 12.000,00 zł. brutto. 
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 10.03.2011 r. do godz. 12.00  w kancelarii-parter 
budynku- oferty należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. 
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do sprzedającego na adres:  
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o. 11 LISTOPADA 2 ; 
42-400 ZAWIERCIE 
oraz oznakowane następująco:         

" OFERTA NA ZAKUP  RUCHOMO ŚCI -NIE OTWIERA Ć "  
Na odwrocie opakowania należy podać nazwę firmy/imię, nazwisko- składającego ofertę z dokładnym 
adresem.  
Oferta powinna zawierać: 
- nazwisko i imię oferenta oraz dokładny adres lub nazwę, siedzibę i adres oferenta, 
- datę sporządzenia oferty, 
- określenie przedmiotu oferty, 
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- określenie ceny nabycia/ cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie/.  
- czytelny podpis oferenta lub osób działających w jego imieniu. 
Do oferty oferent zobowiązany jest dołączyć: 
- wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru sądowego, 
- pełnomocnictwo do złożenia oferty z poświadczonym notarialnie podpisem pełnomocnika  
w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik. 
Oferty oraz dołączone do nich dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 3 dni od daty upływu terminu na składanie 
ofert. 
W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje taką samą cenę zostanie między nimi 
przeprowadzona dogrywka w postaci licytacji.        
O wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferenci zostaną 
powiadomieni przez sprzedającego niezwłocznie poprzez zamieszczenie stosownego 
ogłoszenia na  stronie internetowej sprzedającego:www.rpwikzawiercie.pl 
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, po 
uprzednim wpłaceniu pełnej kwoty zaoferowanej ceny sprzedaży. 
Nieodebranie przedmiotu sprzedaży w określonym wyżej terminie uważać się będzie za 
odstąpienie od zakupu przedmiotu sprzedaży. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także zamknięcia przetargu 
bez dokonaniu wyboru lub unieważnienia przetargu przed upływem terminu do składania 
ofert. 
Szczegółowy opis przedmiotu przetargu znajduje się na stronie internetowej Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu: www.rpwikzawiercie.pl 
/przetargi/ogłoszenia o przetargu/ 
Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, po 
uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem dz. Gł. Mech. i Energetyka Jerzym Mazurem,                            
nr tel. 503 017 687 
Szczegółowych informacji odnośnie  przetargu udziela Inspektor ds. Zamówień Publicznych i 
Terenowo-Prawnych  Ewa Mićka   pod nr tel. (032) 67 220 17; 18 wew. 49 
Fax: 032 67 01 049  
 

 


