
 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 
Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich  o g ł a s z a przetarg 
pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż ruchomości, stanowiącej własność  MZWiK: 

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY DO 3.5T OPEL MOVANO 2.5 DTI 3.3T 
 

Marka: OPEL  
Rok produkcji: 2003 
Model: Movano 2.5 DTI 3.3t 
Wersja: L2H2 
VIN: VN1F9BUH630128736 
Aktualny przebieg: 323 631 km 
Wyposażenie: klimatyzacja, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, zamek centralny zdalnie 
sterowany, hak holowniczy. 
Dokładny opis w Opini Rzeczoznawcy. 
 
OFERTY pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta kupna. Samochód ciężarowy OPEL 
Movano” należy składać w Biurze Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach 
Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski,  w terminie do dnia 6 czerwca 2022r. do godz. 10:00.  
 
TERMIN otwarcia ofert ustala się na 6 czerwca 2022r. o godz. 10:15 w Biurze Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski. 
 
Cena wywoławcza wynosi: 5 600,00 zł. + VAT 23 % 
 
Odbiór przedmiotu przetargu odbędzie się po podpisaniu umowy.  
 
Cena sprzedaży ustalona w przetargu płatna jest przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. 
Pisemne oferty, oddzielne dla każdej ruchomości, winny zawierać: 

1. pełną nazwę (dane osobowe) oferenta, adres zamieszkania lub siedziby, NIP. 
2. proponowaną cenę (netto + 23% VAT). 
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami przetargu.  
4. oświadczenie, że oferta dotyczy zakupu przedmiotu sprzedaży. 
5. oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny przedmiotu sprzedaży. 

Jeden oferent może złożyć jedną ofertę. Przy otwieraniu ofert pisemnych dopuszcza się obecność 
oferenta. Brak któregokolwiek z załączników eliminuje oferenta z wzięcia udziału w przetargu.  
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert prowadzona będzie 
dodatkowa licytacja  
 
Po otwarciu ofert i stwierdzeniu przez komisję, iż złożono co najmniej dwie równorzędne cenowo 
oferty przewodniczący Komisji Przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska oferentów, 
których oferty zostały dopuszczone do przetargu ustnego (licytacji) i rozpoczyna prowadzenie licytacji 
 
 
 



 
Zasady prowadzenia licytacji:  

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpoczynając licytację podaje do wiadomości cenę 
uzyskaną w pierwszym etapie przyjmując ją za cenę wywoławczą. 

2. Ustala się, że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej. 
3. Oferta staje się skuteczna, gdy zostanie ona powtórzona przez prowadzącego oraz gdy wskazał 

on, przez kogo została zgłoszona. Każda zgłoszona stawka zostaje powtórzona przez 
prowadzącego trzykrotnie.  

Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację trzykrotnie wywołuje ostatnią najwyższą cenę  
i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko oferenta, który przetarg wygrał  
z uwzględnieniem regulacji zawartej w ust. 3. 
 
Postanowienia końcowe:  
Oferent, który przetarg wygrał otrzymuje potwierdzenie wygrania przetargu na piśmie (protokół  
z przeprowadzonego przetargu). 
Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu,  
a zgłoszona cena będzie wyższa od podanej ceny wywoławczej. 
  
Bliższe informacje można uzyskać w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach 
Wielkich.  
 
Osoby do kontaktu:  
1. w sprawach technicznych dot. ruchomości: Tomasz Mikołajski  tel. 605 455 921  
2. w sprawach ofert: Małgorzata Jasik tel. 65 571 93 64 

 
 
 
 

 


