Numer zapytania: Z ……./165908

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (ul.600-lecia 9, 62-540 Kleczew), zwana w
dalszej części zapytania ofertowego SPÓŁKĄ w imieniu PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka
Akcyjna zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż
środków trwałych w postaci ciągników rolniczych.

OFERTA SPRZEDAŻY

L.p.

Nazwa Środka trwałego

Ciągnik Ursus C 360, nr fabr. 000019933, nr rej. PTU 17 TJ,

1.

rok prod.1982

Ciągnik Ursus C 360 3P, nr fabr. 0000199335, nr rej. PTU T729,

2.

rok prod.1983

Ciągnik Ursus C 360 3P, nr fabr. 560023, nr rej. KNT 6277,

3.

rok prod.1986

Cena
minimalna
netto + 23%
VAT

4 700,00

5 800,00

12 800,00

WARUNKI PRZETARGU
I. OFERTY:
1. Ofertę należy składać na internetowej Platformie Zakupowej Logintrade lub w zaklejonych kopertach
na Adres: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Dział Zakupów pokój nr 15, 62-530 Kazimierz
Biskupi, Ul. Biurowiec 5, do dnia 20. 09. 2018 r.
Koperta musi zawierać opis: „Przetarg na ciągniki rolnicze” nie otwierać przed dniem 20. 09. 2018,
godz. 1000.
Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postepowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia.
Złożenie oferty będzie podstawą do dalszych postępowań przetargowych, np. negocjacji handlowych,
aukcji internetowych.
2. Oferta będzie wiążąca 30 dni od zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu.
W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji i Oferent nie zmieni swojej

3.
4.
5.
6.

7.

8.

oferty w dogrywce, oferta pierwotna pozostaje wiążąca w okresie określonym w niniejszym
zaproszeniu.
Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów. O wynikach przetargu PAK KWB Konin S.A.
poinformuje wszystkich Oferentów drogą elektroniczną.
Kryterium wyboru oferty: najkorzystniejsza cena.
Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niekompletnych, zawierających cenę niższą od
minimalnej lub nie spełniających niniejszych warunków przetargowych.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w załączniku do zapytania ofertowego zamieściliśmy
klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Kupujący zobowiązani są do zapoznania się
z treścią klauzuli informacyjnej,
Kupujący podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby
udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio
pozyskał,
W celu zapewnienia, że Kupujący wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Kupującego w postępowaniu, Kupujący jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO.

II. WADIUM

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na
rachunek bankowy Sprzedającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.: BZ WBK S.A.
I Oddział w Turku nr konta 36 1090 1229 0000 0000 2201 3588.
2. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego a transakcja zakupu środków trwałych zostaje unieważniona
jeśli oferent po złożeniu oferty i jej przyjęciu przez Sprzedającego nie dokona w terminie 14 dni wpłaty
pozostałej części ceny zakupu a w konsekwencji nie dokona w ustalonym terminie odbioru towaru.

III. WYMAGANIA FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Złożenie podpisanej oferty przez osoby uprawnione, w formie i terminie określonym niniejszym
zaproszeniem.
2. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu, akceptuje je w całości i nie wnosi
żadnych zastrzeżeń (druk w załączeniu).
3. Kopia dowodu wpłaty wadium.
4. Załączenie kopii podstawowych dokumentów (dotyczy podmiotów gospodarczych):
 aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
 zaświadczenie o nadaniu numeru Identyfikacji Podatkowej NIP, REGON.
 stosowne pełnomocnictwo do uczestniczenia Osób w negocjacjach lub aukcji i podejmowania
wiążących decyzji (wskazanie Osoby do kontaktu sprawującej nadzór nad ofertą: imię i nazwisko,
telefon, adres e-mail).
IV. PŁATNOŚCI

1. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT. Płatności zostaną zrealizowane przelewem bankowym
w walucie PLN na rachunek bankowy Sprzedającego: PAK KWB Adamów BZ WBK S.A. I Oddział
w Turku nr konta 36 1090 1229 0000 0000 2201 3588.
2. Termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.
V. WARUNKI ODBIORU

1. Odbiór środków trwałych możliwy będzie po dokonaniu zapłaty za wystawioną fakturę VAT na
rachunek Sprzedającego.

2. Termin odbioru: w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia oferenta o przyjęciu oferty,
w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6 00 do 1300.
3. Odbiór (transport) leży po stronie Kupującego. Załadunek po stronie Sprzedającego.
4. Wszystkie sprawy związane z odbiorem wymagają wcześniejszego uzgodnienia z przedstawicielem
Sprzedającego.

IV.

INNE USTALENIA

1. Oglądanie wystawionych do sprzedaży materiałów a także ich odbiór możliwy jest w PAK KWB
Adamów S.A, Warenka 23, 62-700 Turek, w godzinach od 630 do 1300 po telefonicznym uzgodnieniu z
osobą wymienioną w pkt 2 b).
2. Komunikacja z Oferentami prowadzona będzie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
a) W sprawach formalnych: Piotr Przygocki tel. (63) 247 53 39, e-mail: Przygocki.Piotr@kwbkonin.pl,
b) W sprawach technicznych:
Robert Wodziński tel. (63) 278 7446, e-mail: Wodzinski.Robert@kwbadamow.com.pl
3. PAK KWB Konin zastrzega sobie prawo do:
 zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
 swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.
 zaproszenia Oferentów do dalszych negocjacji.
Z uwagi na fakt, że proponowane do sprzedaży ciągniki są używane i nie podlegają gwarancji
oraz zwrotowi prosimy o dokładne ich obejrzenie przed złożeniem oferty a w szczególności przed
odbiorem gdyż wszelkie reklamacje związane z ich stanem, jakością nie będą rozpatrywane.
Podstawą do identyfikacji ciągników są ich numery fabryczne, rejestracyjne lub ewidencyjne
zamieszczone obok opisu. Zdjęcia mają jedynie charakter pomocniczy i poglądowy i nie mogą
stanowić podstawy reklamacji.
4. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia
do składania ofert, oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie
internetowej PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

Kazimierz Biskupi, dnia 31. 08. 2018 roku

Opracował:
Piotr Przygocki

Zatwierdził:
Lipiński Przemysław

