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OGŁOSZENlE O PRZETARGU OFERTOVVYM
NA sPRzEDAŻ SPRzĘTu RoLNlczEGo 62/2020

l.

sprzedający: Hodowla zarodowa zwierząt ,,Żołędnica" sp. z o.o" z siedzibą W Żołędnicy
łi, os-sbó Rawicz, tel. 655466700, łax 655466702, hzz@zolednica,pl, NlP 6990010264,
zaiejestrowana W Rejestże PrzedsiębiorcóW prowadzonym pęez Sąd Rejonowy Poznań
Nowi Miasto iWi|di w Poznaniu, lx Wydział Go§podarczy KRs pod numerem KRs
0000064220, reprezentowanym plzez zbjgniewa Dworeckiego - Prezesa zażądu i Adama
Kośmidra - członka Zażądu,

lI. lnformacie ogólne:
publicznych
1 , oferujący nie ltosuje pży ogło§zeniu plzepisóW ustawy o zamóWieniach
z. zanaiiiiący zastrŻega sobie prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzenia dalszych
negocjacji z Wybranymi oferentami, Unieważnienia zapytania i niedokonania Wyboru bez
podania przyczyn
3. ogłoszenie będzie dostępne W siedzibie spółki oraz na:
W zakładce ZAPYTANlA i PRZETARGl (62/2020)
www zo edn ca
oszen
oV
p{/ofeńv/uzvtkownik/rrvzl
https //WWW, olx,
lll, Przedmiot sprzedaży:
,1.
Sprzedaż splzętu roIniczego: ma§zyn i narzędzi rolniczych (załącznik l)
2- Wyceny i fotografie przedmiotóW spzędaży stanowią załącznik do ogłoszenia
będą na VVWW,zolednica,pl
3, Spęedający Wystawia FV
4, ofeńy poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatryWane,

-

dostępne

lv.Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1- ołeltę na|eży złożyó W formie pisemnej na formu|arzu ofeńowym (załącznik 1)
2. ofeńy naleźy składać do dnia 25.06.2020 r. do godz, 12.00,
3, ofeńa powinna byó umieszczona W zamkniętej kopercie, być adresowana do spżedającego
i posiadaó oznaazenie: ,,ofęńa 62!2020" oraz dopisek ,,Nie otwierać przed dniem
25.06.2020 l- godz.12"
4. Dopuszcza się także możliwośćpżesyłania ofeń za pomocą poczty elektronicznej (hzz @
zolednica.pl) oraz poplzez konto oferenta na pońa!u olx.

v. lnne warunki pzetargu

1, lnformacje na temat szczegółóW zapytania uzyskać można W siedzibie Zamawialącego,
2, Kryterium Wyboru ofeńy: najwyższa cena (Waga 100%)
3, Pęedmioty spżedaży można oglądaćW miejscowości Zakęewo 53, 63-910 Miejska G órl(a
W dni robocze, od g.9 do g,14, po telefonicznym uzgodnienau terminu 65)546 67 28,

-
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załącznikl- FoRMULARZ oFERToWY do

62/2020

Niniejszym §kładam ofeńę kupna następujących przedmiotóWurządzeń/maszyn

1

ciągnik rolniczy
John Deere 7230

PRAKC89

/

C 22o 746

2a12
1978

135170,00

,l66 259,10

zł BR|JTTo

cen. .h! z.na ó:0 0't

136 504,07

167 900,00

PRA 75HH

1999

3 000,00

3 690,00

Nr fabl4890

T985

2 900,00

3 567,00

2012

samochód Lublin

zł BRUTTO

1989

2

3

cena minimalna
zł NETTo

3

Proponowaną cenę BRUTTo za prżedmiot ofeńy zaplacę prze|ewem na konto spółki lub
kasie spółki (po uzgodnieniu), Po WEżWAN|U mnie iako zwycięskiego oferenta:
87 1240 1747 1111 oo1o 6072s443 HzZ ,Żołędnica" Sp. z o.o-, Żołęclnica 41, 63-900 Rawicz

W

Brak Wpłaty W ciągu 3 dni roboczych od daty zakupu, uprawnia sprzedającego do rezygnacji z
źądania 10% Wańości ceny minimalnej jako
oferentem

zawarcia transakcji
zadośćuczynienia,

i

z

złoźenieofeńy pzez uczestnika stanowi ośWiadczenie, iż uczestnik akceptuje bez zastrzeźeń
stan techniczny przedmiotu oraz stan je9o Wyposażenia, także W przypadku, gdy różnią się one
od danych zawańych W aukcji lUb W Wycenie,
Jednym źródłem informacji o stanie pęedmiotu jest jego osobista Weryfikacja dokonana pizez
uczestnika, a publikowane pzez spżedajacego informacje i Wyceny nie mogą stanowić
pod§taw do dochodzenia praw z tytułu rękojmi,
Za Wady ukMe i braki W spżedanych pżedmiotach Spżedający nie ponosi odpowiedzialności.
lmie i nazwisko oferenta:
Nazwa Firmy

l

zr-

Gospodarstwa, NlP:

Adrcs oferenta
P

kontakt do oferenta

telefon. email

gll evr'

Podpis oferenta
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