TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141 zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000073321, numer identyfikacji podatkowej NIP 611-020-28-60,
wysokość
kapitału
zakładowego
560 611 250,96 zł,
wysokość
kapitału
wpłaconego
560 611 250,96 zł, ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż niżej
wymienionych środków transportowych:
Rok
produkcji

Cena wywoławcza
brutto [PLN]

Przebieg
[km]

Stawka
podatku
VAT

SBE 93YY

2006

9 500

87 868

23%

Ciężarowy

SBE 94YY

2006

9 300

78 539

23%

VW Caddy

Ciężarowy

SBE 20412

2008

12 000

71 299

23%

4

Skoda Octavia

Ciężarowy

SBE 36341

2009

17 100

62 319

23%

5

Skoda Octavia

Osobowy

SBE 20441

2008

9 900

88 166

23%

Lp.

Marka, model, typ

Rodzaj pojazdu

1

VW Caddy

Ciężarowy

2

VW Caddy

3

Nr
rejestracyjny

Ww. pojazdy można oglądać w godzinach 8.00-13.30 przez 4 kolejne dni robocze tj.:
27 kwietnia do 04 maja 2018 roku w niżej wymienionej lokalizacji, w której swoją działalność
prowadzi TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z przedstawicielem spółki: Zbigniew Piątkowski – 516112140, Henryk Patyk – tel.
516112310.

1. 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 11-Listopada 24 – poz.1-5
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej a którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Warunkiem przystąpienia
do przetargu pisemnego jest złożenie oferty do dnia 04 maja 2018 r. do godziny 14:30.
Oferty należy składać w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, 42-500 Będzin
ul. Małobądzka 141 – Kancelaria ogólna, pokój 118, budynek „A” w godzinach 7.00-14:30,
w zamkniętych kopertach zaadresowanych na TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie z dopiskiem
na kopercie: „Oferta kupna pojazdu pozycja nr:….”. Każda koperta może zawierać ofertę zakupu
tylko jednego pojazdu. Złożenie oferty u Sprzedającego w miejscu innym niż wyżej podane może
skutkować nieotrzymaniem oferty przez Komisję Przetargową w terminie wyznaczonym do składania
ofert z winy Oferenta. Oferta ta jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.
Oferta winna być wypisana czytelnie, drukowanymi literami i zawierać:
1.
2.
3.
4.

Markę pojazdu lub urządzenia.
Numer rejestracyjny pojazdu.
Wysokość oferowanej ceny brutto za pojazd objęty przetargiem (wypisana cyframi i słownie).
Dane Oferenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę firmy, PESEL – osoby
fizycznej lub NIP w przypadku firm, numer telefonu kontaktowego lub faksu lub adres
e-mailowy.
5. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem oraz warunkami przetargu i przyjmuje
je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu
sprzedaży.
7. Datę sporządzenia oferty i czytelny podpis lub pieczęć imienną z podpisem Oferenta lub osoby
uprawnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Jeżeli uprawnienie osoby podpisującej
ofertę wynika z innego dokumentu (KRS, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej), dokument

ten winien zostać dodany do oferty, z tym zastrzeżeniem iż pełnomocnictwo musi być
przedstawione w oryginale.
Ofertę należy składać zgodnie z formularzem ofertowym zamieszczonym na stronie: www.taurondystrybucja.pl
Formularze ofertowe dostępne będą również u przedstawicieli spółki wskazanych powyżej.
Oferty, w których wpisane dane będą niekompletne, nieczytelne, bez wyraźnego podpisu,
a zaoferowana kwota kupna nie będzie równa lub większa od ceny wywoławczej (minimalnej) podanej
w niniejszym ogłoszeniu albo z których treści lub załączników nie będzie wynikało, iż osoba podpisująca
ofertę w imieniu Oferenta jest osobą uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub też
oferta jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów, zostaną odrzucone. W razie ustalenia, że
kilku uczestników przetargu zaoferowało tę samą najwyższą cenę, Komisja poinformuje tych Oferentów
o terminie i miejscu złożenia ponownych ofert w celu przeprowadzenia „dogrywki” ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 maja 2018 r o godzinie 8:00 w siedzibie Regionu Dąbrowa
Górnicza, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie przy ul. 11- Listopada 24 , 41-300 Dąbrowa
Górnicza, sala konferencyjna nr 221. Otwarcie ofert jest jawne. Termin związania ofertą Sprzedający
określa na 60 dni od dnia 07 maja 2018 r.
Pozostałe wymagania:
a) Komisja Przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty
przedmiotem przetargu, a w przypadku identycznych ofert pisemnych - ofertę z najwyższą ceną
wybraną w wyniku przeprowadzenia „dogrywki” ofert.
b) Sprzedający powiadomi Oferenta o wyborze jego oferty w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
c) Wybrany Oferent jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w formie przelewu na rachunek
bankowy: PKO BP S.A. nr: 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720 w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania informacji o wyborze jego oferty.
d) W przypadku niezapłacenia oferowanej ceny pojazdu lub urządzenia zgodnie z terminem
ustalonym w niniejszym ogłoszeniu Oferent traci prawo do zakupu, w takim przypadku, jak
również w przypadku gdy wybrany Oferent pisemnie zrezygnuje z zakupu pojazdu, w
określonym terminie, Komisja Przetargowa powiadamia Oferenta, który zaoferował kolejną
najwyższą cenę.
e) Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu następuje po zapłaceniu ceny sprzedaży,
w terminie 5 dni roboczych w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim ustaleniu terminu
wydania z osobą odpowiedzialną merytorycznie po stronie Sprzedającego.
f) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich otwierania.
g) Komisja Przetargowa odrzuci ofertę niezgodną z warunkami przetargu, jak również zawierającą
cenę nabycia niższą niż cena wywoławcza.
h) Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedawanych pojazdów.
Sprzedający nie odpowiada za stan techniczny oraz ewentualne wady fizyczne oferowanych
do sprzedaży pojazdów. Sprzedający nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanych pojazdów oraz
zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub wycofania środka transportowego
z przetargu bez obowiązku podania przyczyn. Przebieg pojazdów może różnić się od wskazanego w
powyższej tabeli z uwagi na eksploatację pojazdów.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać osobiście w Dziale Transportu
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie zlokalizowanym przy ul. 11-Listopada 24 , 41-300
Dąbrowa Górnicza, pok. nr 214 lub w Dąbrowie Górniczej przy ulicy 11 Listopada 24, pok. 116 lub
dzwoniąc w godz. 08.00 – 14.00 na numer telefonu: 516112140, 516112310.

www.tauron-dystrybucja.pl

