
  

 

         Wierzbinek, dnia 29.12.2020r. 

 

Z A P R O S Z E N I E  

D O   Z Ł O Ż E N I A   O F E R T Y  
 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku oferuje: 

sprzedaż używanych pojazdów rolniczych należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku (dalej: PGK Sp. z o.o. w Wierzbinku lub 

Zamawiający). 
 

1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż należących do PGK Sp. z o.o. w Wierzbinku 

używanych pojazdów rolniczych: 
a) Samochodu ciężarowego marki MAN, rok produkcji 2000, nr rej. PKN 22775, 

b) Pojazdu rolniczego marki URSUS 1212, rok produkcji 1984, nr rej. PKN UW49, 

c) Pojazdu rolniczego marki URSUS 912, rok produkcji 1990, nr rej. PKN W790. 

 

2. Szczegółowy opis pojazdów rolniczych, będących przedmiotem sprzedaży, tj. 

szczegółowe dane techniczno – identyfikacyjne oraz dokumentacja fotograficzna 

pojazdów, zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

 

3. Szczegółowe informacje na temat pojazdów można także uzyskać pod                       

nr tel. 885-617-640 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Istnieje również  

możliwość oględzin pojazdów, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym 

umówieniu terminu z Zamawiającym.  

 

Telefon kontaktowy: jak wyżej, 

Adres e – mail: sekretariat@pgkwierzbinek.pl  

 

4. Oferty można składać na zakup jednego, kilku lub wszystkich pojazdów 

rolniczych. 
 

5. Minimalny próg cenowy wynosi: 
 

a) dla samochodu ciężarowego marki MAN, rok produkcji 2000, nr rej. PKN 22775 

– 58 732,00 zł, 

b) dla pojazdu rolniczego marki URSUS 1212, rok produkcji 1984, nr rej. PKN 

UW49 – 18 471,00 zł, 

c) dla pojazdu rolniczego marki URSUS 912, rok produkcji 1990, nr rej. PKN W790 

– 16 818,00 zł 

 

6. PGK Sp. z o.o. w Wierzbinku nie zapewnia dostarczenia zakupionego pojazdu / 

pojazdów do wybranego przez Oferenta miejsca. Oferent którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do odbioru we własnym zakresie 

zakupionego pojazdu / pojazdów, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników 

postępowania. 

 

7. Kryteria oceny ofert : 100% cena 

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentem: Adrian Antoniak – tel. 885-617-640 
 

mailto:sekretariat@pgkwierzbinek.pl


  

9. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 

Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego,  

w terminie do dnia 08.01.2021 2020 r. do godz. 12:00 
 

10. Sposób przygotowania ofert:  
a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, 

b) oferta winna być podpisana przez osobę/ y uprawnioną/e do reprezentowania 

Oferenta, 

c) oferta powinna zostać złożona w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub 

opakowaniu, opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz nazwą 

postępowania.  
 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji warunków 

umowy. 
 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub w 

całości, na każdym etapie jego prowadzenia, jak również zakończenia postępowania 

bez wyboru żadnej z ofert, bez podawania przyczyn. 
 

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Szczegółowy opis danych technicznych wraz z dokumentacją fotograficzną pojazdów. 

2. Formularz ofertowy. 

 

 


