PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18 tel. 89 767 15 04
e-mail: pwiklw@home.pl http: www.pwiklw.home.pl

ZP.213.1.2.2019.IK

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż

używanego analizatora ChZT5 z sondą „On-line BIOTECTOR B7000 TOC”

Termin składania ofert: 20.08.2019 r. godz. 1200
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 11-100 Lidzbark
Warmiński, ul. Piłsudskiego 18, sekretariat
Pisemne oferty należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 18, do dnia 20.08.2019 r. do godz. 12 00.
Z regulaminem Przetargu można zapoznać się, a także uzyskać dodatkowe informacje w Biurze PWiK
Lidzbark Warmiński tel. 89 767 15 04 w godz. 800 - 14 00
Określenie przedmiotu przetargu :
Analizator chemiczny z sondą „On – line BIOTECTOR B700 TOC”. Zestaw wykorzystywany był do
badania na bieżąco składu chemicznego odprowadzanych ścieków poprodukcyjnych.
Numer fabryczny: BAC 309 915
Marka: Hach Lange
Rok produkcji: 2012
Cena wyjściowa 75.000,00 zł brutto ogółem, słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych
Wadium – nie wymagane
Termin i sposób udostępnienia przedmiotu przetargu do oglądania :
Urządzenie można wcześniej oglądać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z Organizatorem przetargu, pod nr tel. 89 767 15 04 lub 535 445 354
Osoba upoważniona do kontaktów – Pan Konrad Pożarski

(zdjęcia poglądowe)

Urządzenie eksploatowane przez PWiK w Lidzbarku Warmińskim od 2016 roku.
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I. Postanowienia Ogólne
1.
Organizatorem przetargu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-100
Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18
2.
Podstawą przeprowadzenia przetargu jest Regulamin sprzedaży likwidowanych składników majątku PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim
3.

Przetarg ma charakter przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego.

4.
W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności
prawnych
5.
Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu w siedzibie Spółki w miejscu ogólnie dostępnym, oraz na stronie internetowej: www.pwiklw.home.pl
6.
Cena wywoławcza urządzenia wynosi 75.000,00 złotych brutto, słownie: siedemdziesiąt
pięć tysięcy złotych
7.

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

II. Oferty – termin i miejsce składania, wymogi formalne
1.
Oferty składa się w formie pisemnej do dnia 20.08.2019 r. do godz. 12.00,
w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-100 Lidzbark Warmiński ul.
Piłsudskiego 18, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą (imieniem i nazwiskiem)
i adresem oferenta, z dopiskiem: „Licytacja - BIOTEKTOR”
2.
Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania wynikające z niniejszych postanowień i Regulaminu.
3.
O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do PWiK Sp. z o.o. z siedzibą
w Lidzbarku Warmińskim, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
4.

Oferta winna zawierać:

1)

Formularz Oferty;

2)

Dokument charakteryzujący oferenta:

a)
w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczną – kserokopię dokumentu tożsamości - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta,
b)
w przypadku, gdy oferentem nie jest osoba fizyczna – kserokopię stosownego dokumentu rejestracyjnego (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS) – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta,
c)
w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez
umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.

Oferta musi być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

3.
Oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny maszyny będącego przedmiotem przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do PWiK Sp. z o.o. w
Lidzbarku Warmińskim.
4.

Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

5.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2019 r. o godz. 12:05 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18
6.

Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu.

7.

Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu.

8.
W części niejawnej komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
9.

Oferta złożona w przetargu jest nieważna, jeżeli:

1)

jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym i/lub treścią niniejszego regulaminu;

2)
nie została podpisana przez oferenta (w przypadku osób fizycznych) lub osobę upełnomocnioną
do reprezentowania oferenta (w przypadku podmiotów);
10.

Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania.
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11.
W razie stwierdzenia, zbieżności ofert Organizator przeprowadzi drugi etap przetargu w formie licytacji ustnej. W takim przypadku ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana prze oferentów zakwalifikowanych do licytacji, oraz:
a)

Ustala się minimalną wysokość postąpienia w licytacji na 500 zł. brutto

b)
Po ustaniu postąpień Organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią
najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
c)
W razie nie dokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje nierozstrzygnięty.
12.
Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu przeniesienia własności
maszyny.
13.
Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 14 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14.

Wszelkie koszty transakcji zakupu urządzenia obciążają oferenta.

III. Unieważnienie przetargu
1.

Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek oferty.

2.
targu.

Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny unieważnienia prze-

3.
W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.
IV. Protokół z przetargu
1.

Z przebiegu prac Komisji Przetargowej sporządza się protokół.

2.
Treść protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu,
w szczególności informacje o ilości złożonych ofert, wyniku sprawdzania ważności ofert i ewentualnym
odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru którejkolwiek
z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.
V. Postanowienia końcowe
1.

Zbywane urządzenie można oglądać, po uzgodnieniu terminu z Organizatorem przetargu.

2.

Szczegółowych informacji udzielają:
na temat: przetargu: Iwona Kocęba, tel. 89 15 04 wew. 21, e-mail: i.koceba@pwiklw.home.pl
na temat zbywanego urządzenia: Konrad Pożarski, tel. 535 445 354, e-mail: pwiklw@home.pl

3.

Wynik postępowania przetargowego zostanie ogłoszony na stronie www.pwiklw.home.pl

4.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Regulamin sprzedaży
Ocena stanu technicznego
formularz oferty
oświadczenie o znanym stanie technicznym samochodu

NIP:743-000-50-21, REGON: 510554703, Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000092536, Kapitał zakładowy 1.135.000,00 zł
Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński nr konta: 50 1160 2202 0000 0000 6193 1591

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18 tel. 89 767 15 04
e-mail: pwiklw@home.pl http: www.pwiklw.home.pl
Załącznik Nr 1
do Regulaminu Sprzedaży Likwidowanych Składników Majątku PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

REGULAMIN
SPRZEDAŻY LIKWIDOWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZEDSIEBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
1.

Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin niniejszy określa zasady sprzedaży likwidowanych składników majątku będącego na wyposażeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
1.2. Sprzedaży podlegają likwidowane składniki majątku, w odniesieniu do których Prezes Zarządu Spółki
lub Prokurent Spółki podjęli decyzję o ich sprzedaży
1.3. Przedmiotem sprzedaży mogą być:
a) likwidowane środki trwałe, w tym środki trwałe o niskiej wartości,
b) zapasy magazynowe, uznane za zbędne,
c) złom powstały z likwidowanych składników majątku oraz z prac remontowych, eksploatacyjnych i
modernizacyjnych.
1.4. Sprzedaż składników majątku dokonywana jest według jednej z poniższych procedur:
a) przetargu otwartego ustnego,
b) konkursu ofert – przetarg pisemny ofertowy,
c) z wolnej reki z zachowaniem negocjacji między stronami.
1.5. W procedurze prowadzonej w trybie przetargu otwartego można żądać złożenia wadium dla sprzedaży likwidowanych środków trwałych
2.

Sprzedaż likwidowanych środków trwałych

2.1. W celu przeprowadzenia procedury przetargu ustnego otwartego oraz przetargu pisemnego ofertowego zostaje powołana komisja przetargowa, zwana dalej komisja.
2.2. Komisja zostaje powołana i dział na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu
a) pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, powołany przez Prezesa Zarządu Spółki
b) członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności, kierując się wyłącznie
przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem
c) członkowie Komisji oraz najbliżsi członkowie ich rodzin nie mogą składać kupna w postępowaniu,
w którym biorą udział jako członkowie Komisji.
2.3. Do zadań Komisji należy:
a) sporządzanie ogłoszenia o przetargu zawierającego następujące informacje:


listę środków trwałych podlegających sprzedaży w ramach danego przetargu



ceny wywoławcze brutto poszczególnych środków trwałych



informacje dotyczące możliwości dokonania oględzin środków trwałych przez osoby zainteresowane



miejsce i termin składania ofert



określenie wysokości wadium, jeżeli jest wymagane i podanie terminu i formy złożenia



wymogi formalne, jakie winny spełniać oferty

b) publikacja ogłoszenia, o którym mowa w pkt.a) na tablicy ogłoszeń i/lub stronie internetowej
c) komisyjne otwarcie ofert, które możliwe jest z udziałem chętnych, zainteresowanych oferentów
d) dokonanie wyboru ofert najkorzystniejszych, tj. zawierające najwyższe ceny ofertowe
e) wezwanie oferentów do złożenia ofert dodatkowych, w przypadku, gdy oferty najkorzystniejsze
zawierają takie same ceny na dane środki trwałe
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f)

sporządzenie i przedłożenie Prezesowi Zarządu lub Prokurentowi protokołu postępowania celem
zatwierdzenia.

2.4. Sposób złożenia ofert
a) oferty winny być złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
b) oferta winna zawierać co najmniej: dane oferenta, nazwę i opis umożliwiający identyfikację środka trwałego na zakup którego została złożona oferta, cenę brutto, oświadczenie o zapoznaniu się
oferenta ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
c) oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu na składanie ofert zostają zwrócone bez
otwierania
d) oferty złożone niezgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu podlegają odrzuceniu
e) oferty niezabezpieczone wadium, jeżeli było wymagane, podlegają odrzuceniu.
2.5. Otwarcie i ocena ofert
a) otwarcie ofert jest jawne
b) miejsce i czas otwarcia ofert podane są w ogłoszeniu
c) Komisja dokonuje otwarcia ofert zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu
d) Najkorzystniejszą ofertą jest oferta zawierająca najwyższą cenę za dany środek trwały
2.6. W przypadku, gdy na dany środek trwały zostanie złożona więcej niż jedna oferta zawierająca naj wyższą cenę, Komisja wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wezwanie to winno zawierać informację o miejscu i terminie złożenia ofert dodatkowych. Ceny ofert dodatkowych nie mogą być niższe niż ceny ofert bazowych
2.7. W przypadku złożenia ofert dodatkowych zawierających takie same ceny, Sprzedający może podjąć
decyzję o przeprowadzeniu licytacji ustnej lub unieważnieniu postępowania
2.8. W przypadku, gdy w postępowaniu wymagane było wpłacenie wadium, w ciągu 7 dni od zatwierdzenia wyniku postępowania zostaje ono zwrócone oferentom, których oferty nie zostały wybrane
2.9. Oferenci, których oferty zostały wybrane są zobowiązani do dokonania zapłaty zgodnie ze złożoną
ofertą, w terminie określonym w ogłoszeniu
2.10.
W przypadku, gdy wybrany oferent wpłacił wadium, zostaje ono zaliczone na poczet ceny sprze dawanych składników majątku oraz opłaty
2.11.
Oferenci, których oferty zostały przyjęte, są zobowiązani do odbioru środka trwałego w terminie
7 dni od dnia wpłynięcia na konto Sprzedającego należności, chyba że ogłoszenie stanowi inaczej
2.12.

W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma terminu płatności, Sprzedający ma prawo:



Naliczyć odsetki ustawowe, które winny być zapłacone na podstawie noty księgowej



Unieważnić ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych
ofert oraz zastosować przepadek wadium, jeżeli było wymagane.

2.13.

Wydanie środka trwałego następuje za okazaniem dowodu wpłaty lub dokonania przelewu

2.14.

w szczególnych przypadkach, Prezes Zarządu lub Prokurent Spółki mogą podjąć decyzję o zawarciu pomiędzy Sprzedającym a oferentem stosowanej, pisemnej umowy sprzedaży

2.15.

Sprzedaż środków trwałych w trybie z wolnej ręki może być przeprowadzona w sytuacji,
gdy:

a) w przetargu otwartym na zakup danego środka trwałego nie wpłynęła żadna ważna oferta
b) ze względu na charakter lub stan techniczny środka trwałego uzyskanie ofert od więcej niż jednego oferenta jest mało prawdopodobne
c) koszt przeprowadzenia postępowania przetargowego byłby wyższy niż szacunkowa wartość
środka trwałego podlegającego sprzedaży
d) ze względu na niską wartość środka trwałego.
2.16.

Sprzedaż środków trwałych w trybie z wolnej ręki może być przeprowadzona bez ogłaszania oraz
bez zachowania procedur, o których mowa w pkt.2.2. do 2.14.

3. Sprzedaż środków trwałych niskiej wartości oraz zbędnych zapasów magazynowych
3.1.

Sprzedaż może być dokonywana według jednej z niżej wymienionych procedur:

NIP:743-000-50-21, REGON: 510554703, Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000092536, Kapitał zakładowy 1.135.000,00 zł
Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński nr konta: 50 1160 2202 0000 0000 6193 1591

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18 tel. 89 767 15 04
e-mail: pwiklw@home.pl http: www.pwiklw.home.pl

a) konkurs ofert
b) z wolnej ręki
3.2.

postępowania wraz z całą dokumentacją związaną ze sprzedażą likwidowanych środków trwałych
niskiej wartości oraz zbędnych zapasów magazynowych prowadzi Działa Zaopatrzenia

4. Sprzedaż odpadów złomu
4.1. Organizację sprzedaży prowadzi Dział Zaopatrzenia
4.2. Na podstawie dowodów wagowych Działa zaopatrzenia zleca wystawienie faktury VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz karty przekazania odpadu dla odbiorcy złomu
5. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży środka trwałego zawiera ogłoszenie wraz z załącznikami.
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Załącznik nr 3 – wzór formularza oferty

................................................
.........
(miejscowość i data)

DANE OFERENTA:
Imię i nazwisko / nazwa:
...................................................................................................................................................................
Adres:
...................................................................................................................................................................
PESEL/REGON:
...................................................................................................................................................................
Numer NIP / dowód osobisty (seria i numer)
................................................................................
Telefon / adres e-mail

..........................................................................

.

...............................................................................

..........................................................................

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym, którego przedmiotem jest zbycie
będącego na wyposażeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-100 Lidzbark
Warmiński ul. Piłsudskiego 18 używanego urządzenia:
Analizator chemiczny z sondą „On – line BIOTECTOR B700 TOC”.
Numer fabryczny: BAC 309 915
Marka: Hach Lange
Rok produkcji: 2012
1. składam ofertę zakupu przedmiotowego urządzenia, za kwotę:
................................................. zł brutto
słownie złotych: .........................................................................................................
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu oraz warunkami zawartymi ogłoszeniu
przetargu pisemnego i akceptuję je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że jestem zobowiązany treścią oferty do dnia przeniesienia własności urządzenia.
4. Do niniejszej oferty dołączam:
1) kserokopię dowodu tożsamości*
2) aktualny odpis z KRS*
3) aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej*
4) pełnomocnictwo*
*niepotrzebne skreślić

...................................................................
(czytelny podpis składającego ofertę)
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Załącznik nr 4

Dane Oferenta:
………………………………………………….
………………………………………………….

..........................................................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny używanego urządzenia: Analizator chemiczny
z sondą „On – line BIOTECTOR B700 TOC”.
Numer fabryczny: BAC 309 915
Marka: Hach Lange
Rok produkcji: 2012

będącego przedmiotem przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił/a
roszczeń w stosunku do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-100
Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18.
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