TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych ogłasza
w dniu 17.01.2020 r. pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych
środków trwałych:
Lp.

Środek trwały - marka i typ

Nr identyfik.

Rok
prod.

Przebieg
(km)

Cena
wywoławcza
brutto w zł

Uwagi

(wartość netto + 23% VAT)

1)

STAR 944 M 88 LEGC

DB 21741

2004

150617

22 878,00 zł

2)
3)

SAHLINS PBK 4701
THALER TTA1577BM

DB 17985
DB 1813P

2004
2013

──
──

7 503,00 zł
24 600 ,00 zł

pojazd zabudowany skrzynią ładunkową,
żurawiem hydraulicznym PALFINGER oraz
pługiem do odśnieżania
przyczepa do przewozu bębnów z kablem
przyczepa do przewozu bębnów z kablem

1) Sprzedawcą oraz prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu,
58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 11.
2) Miejsce i termin przetargu – komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2020 r. o godz. 900
w Sali Granitowej w budynku (A) Dyrekcji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu przy
ul. Wysockiego 11.
3) Bliższych informacji na temat ww. środków trwałych udzielają upoważnieni pracownicy Oddziału
w Wałbrzychu pod nr tel. 74 8428582 lub 74 8428587. Środki trwałe można oglądać w Dziale
Transportu w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, do dnia 15.01.2020 r. do godz. 1400.
4) W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.
5) Oferta pisemna powinna zawierać co najmniej następujące informacje i dokumenty:
a. imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres, datę sporządzenia oferty,
b. Lp. z tabeli, nazwę środka trwałego oraz oferowaną cenę nabycia równą lub
przewyższającą cenę wywoławczą,
c. nr telefonu do kontaktu,
d. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem oraz warunkami pisemnego
przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
e. czytelny podpis osoby uprawnionej lub pieczęć imienną z podpisem osoby uprawnionej,
f. w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
6) Ofertę pisemną umieszczoną w zamkniętej kopercie należy składać na adres TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych lub w Kancelarii
ogólnej Oddziału w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, do dnia 15.01.2020 r. do godz. 1430. Oferta
powinna zawierać informacje i dokumenty, o których mowa w pkt. 5). Koperta powinna być
oznaczona napisem: „Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż środków
trwałych. Nie otwierać do dnia 17.01.2020 r. do godz. 900”.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. O terminowości złożenia oferty decyduje data stempla
wpływu oferty do sprzedawcy.
7) W przypadku dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej oferowanej cenie zakupu na wybrany
środek trwały nabywca zostanie wyłoniony w drodze ustnej licytacji pomiędzy tymi oferentami,
którzy złożyli te oferty w terminie wskazanym przez przewodniczącego Komisji przetargowej.
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8) W przypadku konieczności przeprowadzenia ustnej licytacji pełnomocnicy osób fizycznych
uczestniczący w przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej bezpośrednio
przed wywołaniem ustnej licytacji potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa. Osoby fizyczne
umocowane do działania w imieniu osób prawnych zobowiązane są do przedłożenia Komisji
przetargowej potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa, chyba, że uprawnienia do działania w
imieniu osób prawnych wynikają z wypisu z właściwego rejestru.
9) Przetarg przeprowadzony będzie zgodnie z Regulaminem sprzedaży przez TAURON
Dystrybucja S.A. składników aktywów trwałych nie będących nieruchomościami, który do wglądu
znajduje się w biurze kierownika Działu Transportu w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11.
10) Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady środka trwałego.
11) Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym jego
etapie bez podania przyczyn.

