
Ogłoszenie o sprzedaży 

 

Zakład  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce, ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka  

zaprasza do składania  ofert na zakup używanych ciągnika rolniczego, 

przyczepy rolniczej i rębaka 

 

I. OPIS 

1. Ciągnik rolniczy C-360, rok produkcji 1978,  GSL C182.  

Dopuszczalna ładowność 830 kg. Nacisk osi 32,83KN. Termin 

następnego badania technicznego 13.11.2022r. 

2. Przyczepa rolnicza AUTOSAN GSL 1960 ( bez aktualnych badań 

technicznych) rok produkcji 1985,dopuszczalna ładowność 4000 kg. 

3. Rębak Johnston BX62RS rok produkcji 2019, stan bardzo dobry. 

 

II. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYCH MOŻNA OBEJRZEĆ 

SPRZEDAWANY SPRZĘT 

Sprzęt stanowiący przedmiot ogłoszenia znajduje się w miejscowości Ustka, na 

terenie bazy ZGK Sp. z o. o przy ulicy Wiejskiej 7 

Możliwość obejrzenia w godz. 8:00 -14:00 po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym.  

Osoba do kontaktu – Grzegorz Nosewicz tel. 59 8144 811 

 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty pisemne z wyszczególnieniem oferowanej ceny netto/brutto dotyczącej 

zakupu sprzętu należy składać w ZGK Sp. z o .o.,   ulica Wiejska 7,  

76-200 Ustka do dnia 01.04.2022 r. do godz. 14:00 w formie pisemnej lub 

formie elektronicznej na adres: sekretariat@zgkustka.pl 

Nie dopuszcza się możliwości sprzedaży częściowej . Ofertę należy złożyć na 

cały oferowany do sprzedaży sprzęt. 

Cena netto nie może być mniejsza niż 14.000,00 zł. 

Oferta powinna zawierać: proponowana cenę, pełne dane oferenta, NIP/PESEL 

oferenta, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz numer KRS w przypadku 



osób prawnych. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego ogłoszenia. 

Do oferty należy dołączyć: 

- umowę spółki cywilnej, jeżeli oferenci składają ofertę w ramach spółki 

cywilnej, 

- w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty 

pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczona notarialnie. 

Oferta musi być podpisana przez oferenta tj. osobę (osoby) reprezentujące 

Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 

lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Oferenta. 

Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Oferenta działa na 

podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w 

języki innym niż polski musi być złożony w raz z tłumaczeniem na język polski. 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

IV. OGŁOSZENIE O WYNIKACH 

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie dokonane w dniu  12.04.2022 r. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania nie 

wyłaniając nabywcy, bez podania przyczyny. 

 

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

Oferent związany jest zawarta ofertą do chwili ogłoszenia o wynikach, o których 

mowa w pkt IV, a oferent, którego oferta została wybrana – do chwili 

podpisania z nim umowy sprzedaży. 

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu, zostanie niezwłocznie 

powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Projekt umowy 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

Osoba/firma wybrana jako nabywca sprzętu zobowiązana będzie do wpłacenia 

całości ceny, przelewem na wskazany rachunek bankowy, przed wydaniem 



sprzętu (liczy się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą ceny 

nabycia). Przy wydaniu sprzętu nabywcy zostanie sporządzony protokół 

przekazania. 

 

VI. OPŁATY I KOSZTY 

Zakupiony sprzęt nabywca odbiera na własny koszt. 

Na zakupiony sprzęt zostanie wystawiona faktura. Stawka podatku VAT wynosi 

23%. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz oferty, 

2. Umowa sprzedaży. 
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