http://www.skanska.pl/przetarg
Kielce, dnia 13.10.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Sprzedaż sprzętu – LBS Łódź

Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, KRS
nr 0000033102 – Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, NIP 778-00-01-070, REGON 630782880
ogłasza niepubliczny, nieograniczony przetarg pisemny prowadzony w formie
konkursu ofert na sprzedaż n/w używanych jednostek transportowosprzętowych:
Nr
aukcji

Nazwa

Producent

Typ

Rok
prod.

Stan
techniczny

57
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Frezarka nawierzchni

Wirtgen

W200i

2015

b.dobry

kontenery socjalno-biurowe

b/d

zestaw piętrowy, 4 szt

2000

dostateczny

Rusztowanie ramowe

RUX

RUX 352 M2LC

b/d

dobry

Rusztowanie ramowe

RUX

RUX 100

b/d

dobry

Żuraw hydrauliczny

KAISER+KRAFT ZHR 550/PW

2007

dobry

Żuraw hydrauliczny

KAISER+KRAFT ZHR 550/PW

2007

dobry

Żuraw hydrauliczny

KAISER+KRAFT ZHR 550/PW

2006

dobry

Samochód ciężarowy

Volkswagen

Transporter T5

2010

dobry

Pług odśnieżny

ASH GROUP

SNK 270 EPZ

1999

dostateczny

Solarka

PIETSCH

1992

dostateczny

88

Bęben korekcyjny W200i

Wirtgen

PIETSCH STA 1.7
FB2000HT22 LA8
FCS

2015

dobry

Cena
wywoławcza
PLN netto*
1 350 000,00
10 000,00
według oferty
według oferty
2 000,00
2 000,00
2 000,00
30 000,00
3 000,00
4 000,00
120 000,00

* Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT zgodnie z właściwymi
przepisami

zapraszając zainteresowanych przedsiębiorców do składania ofert.

WARUNKI PRZETARGU
I.

Warunki udziału
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1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty, która
powinna zawierać:
•
•
•

•

imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon, e-mail;
oferowaną ceną nabycia brutto i oświadczenie „oświadczam, że cena zostanie
zapłacona w ciągu 14 dni roboczych od daty wystawienia faktury proforma”;
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem maszyny o następującej treści
„oświadczam, że jest mi znany stan techniczny i formalno-prawny oferowanej do
sprzedaży maszyny (podać dokładne dane wybranego typu) oraz, że nie wnoszę i
nie będę wnosić w tym zakresie żadnych zastrzeżeń", podpis oferenta lub osoby
upoważnionej do działania w imieniu oferenta;
oświadczenie oferenta, że zaakceptował wzór umowy stanowiącej załącznik Nr
1 do niniejszego ogłoszenia, o następującej treści „Oświadczam, że akceptuję
wzór umowy stanowiący załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia i nie wnoszę
zastrzeżeń”.

2. Skanska S.A. nie żąda wniesienia wadium.
3. Cena powinna być uiszczona w pełnej wysokości przelewem na podany przez
Skanska S.A. rachunek bankowy. Decyduje data uznania rachunku bankowego
Skanska S.A.
II.

Sposób przygotowania oferty

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta zawiera oświadczenie
jednego oferenta.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny na
komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Oferta sporządzona w innym niż
wskazane w zdaniu poprzednim , powinna być złożona wraz z jej tłumaczeniem
na język polski. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku podpisania oferty
przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa.
3. Miejsca, w których oferent naniósł poprawki lub skreślenia powinny być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie
konsekwencje oraz koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferent może wycofać lub wprowadzić zmiany w złożonej ofercie pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert i przekaże
Skanska S.A. na adres wskazany w III pkt 1 niniejszych warunków.
6. Zmiany dotyczące treści oferty oraz wycofanie oferty powinny być przygotowane
i opisane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo zmienioną ofertę należy
opatrzyć napisem “ZMIANA”, a wycofaną opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
7. Skanska S.A. nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Skanska S.A. dopuszcza składanie ofert częściowych, oferent może złożyć ofertę
na jeden lub więcej jednostek sprzętowych wskazanych w tabeli na wstępie. Przy
czym cena nabycia brutto powinna być osobno przypisana do każdej z jednostek
transportowo/sprzętowych.
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9. W treści oferty nie mogą pojawiać się warunki lub zastrzeżenia inne niż
wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
10. Walutą oferty jest złoty polski.
III.

Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie, z wyraźnym dopiskiem „OFERTA. Nie
otwierać przed dniem 31.10.2017, godz. 8:00", należy przesłać do Skanska S.A.
na adres: Skanska S.A. Zespół Techniczny ,25-516 Kielce , Al. IX Wieków Kielc
2A/8 lub złożyć osobiście .
2. Termin złożenia ofert upływa dnia 27.10.2017, o godzinie 15:00
3. Niedopełnienie warunków formalnych przy składaniu ofert (np. brak na kopercie
napisu „przetarg", przekroczenie terminu złożenia oferty, złożenie niezamkniętej
koperty) spowoduje odrzucenie oferty.
4. Oferent ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty w innym
miejscu lub terminie niż określono w pkt. 1 i 2 powyżej.
5. Terminem złożenia oferty jest termin odnotowany na opakowaniu (kopercie)
oferty przez Skanska S.A. w chwili jej otrzymania.
6. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 31.10.2017. Otwarcie nie jest jawne.
IV.

Związanie ofertą

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 20 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
V.

Wybór oferty

1. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena nabycia (brutto).
Osoba, która zaproponuje w ofercie najwyższą cenę nabycia będzie niezwłocznie
powiadomiona i zaproszona do podpisania umowy sprzedaży według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1.
2. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg i w terminie 14 dni roboczych od daty
wystawienia faktury proforma nie wpłaci na ww. konto bankowe zadeklarowanej
kwoty - uchylając się od zawarcia umowy, straci prawo do nabycia wylicytowanej
jednostki sprzętowo/transportowej, a komisja przetargowa zaproponuje kupno
kolejnemu oferentowi, który przedłożył najwyższą w kolejności ofertę cenową.
3. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników przetargu zaproponuje w ofercie taką samą
najwyższą cenę, rozstrzygnięcie przetargu odbędzie w formie aukcji między tymi
oferentami, przy zachowaniu kryterium najwyższej ceny.
4. Skanska SA zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez podania
przyczyn i bez wybrania którejkolwiek z ofert.
5. Organizator ma prawo zmienić warunki przetargu, jednak nie później niż przed
terminem złożenia ofert.
VI.

Informacje dodatkowe

1. Oferowane przez Skanska S.A. jednostki transportowo-sprzętowe można oglądać
w dni robocze od 16.10.2017 do 25.10.2017 na parkingu Skanska S.A., LBS Łódź ;
ul. Śląska 126 ; 93-237 Łódź w godzinach od 10.00 do 15.00 po uzgodnieniu
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telefonicznym z Panem: Andrzej Sibiński tel. 502 746 782 ,email:
Andrzej.sibinski@skanska.pl
2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wyłączenia rękojmi i gwarancji na
oferowane jednostki sprzętowe/transportowe.
3. Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków.
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