
OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ: 

Ciągnika rolniczego URSUS 3512 3.3t, nr identyfikacyjny VIN: 102965, nr rejestracyjny OKR 82MT, 

rok produkcji 1996 

 

Nazwa i siedziba sprzedającego: 

„Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, NIP 1990066693, REGON 

160156583 

Przedmiot sprzedaży: 

Rodzaj pojazdu Ciągnik rolniczy 

Marka i typ URSUS 3512 3.3t 

Nr fabryczny (identyfikacyjny VIN) 102965 

Nr rejestracyjny OKR 82MT 

Data I rejestracji 1996/09/09 

Termin ważności badań technicznych 2020/02/17 

Okres eksploatacji pojazdu 301 mies. 

Kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru) Czerwony 1-warstwowy typu uni 

Dopuszczalna masa całkowita  3261 kg  

Rodzaj kabiny Krótka 

Rozstaw osi 2083 mm 

Oznaczenie silnika 3250UR 

Jednostka napędowa Z zapłonem samoczynnym 

Pojemność / Moc silnika 2502 ccm / 35 kW (48KM) 

Liczba cylindrów / układ cylindrów 3 / rzędowy 

Rodzaj skrzyni biegów Manualna 

 

Stan techniczny pojazdu: 

Ciągnik niesprawny technicznie. Uszkodzony blok silnika – silnik pojazdu do wymiany. Opony tylne 

zużycie 70%, opony przednie zużycie 50% - brak powietrza. Brak możliwości uruchomienia, brak 

akumulatora rozruchowego. 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód: 

Pojazd można obejrzeć w zapoznać się z jego stanem technicznym w dni robocze w terminie od 

16.12.2021 r. do 20.12.2021 r. w godzinach 8:00 – 14:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

ze sprzedającym. Osoba do kontaktu: Tymoteusz Kozłowski – Kierownik dz. Oczyszczania Miasta, tel. 

77 544 59 41. 

Cena wywoławcza: 

Kwota netto  12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) 

Do zaoferowanej ceny netto zostanie doliczony nabywcy należny podatek VAT w stawce 23%. 

 

 



Oferta powinna zawierać: 

− Imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibą oferenta, 

− Numer NIP oferenta, 

− Datę sporządzenia oferty, 

− Oferowaną cenę netto, 

− Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami sprzedaży oraz ze stanem pojazdu 

bądź też o ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

przedmiotu przetargu. 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” 

Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice w sekretariacie pok. nr 1, w terminie do dnia 

20.12.2021 r. do godz. 14:30. 

Sprzedający dopuszcza również możliwość złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: bok@wik.zdzieszowice.pl w wyżej podanym terminie. 

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

− Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub zawierała oferowaną 

cenę netto poniżej wywoławczej kwoty netto do przetargu, 

− Nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź 

budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową 

ofertę. 

Pozostałe informacje: 

1) Wszystkie złożone oferty w niniejszym postępowaniu z momentem otwarcia stają się jawne. 

2) Sprzedający nie przewiduje oficjalnego otwarcia ofert.  

3) Pojazd zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Po dokonaniu wyboru oferty 

sprzedający wystawi fakturę proforma z 7-dniowym terminem płatności. Wydanie samochodu 

nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę całości ceny nabycia. 

4) Załadunek i wywóz samochodu jest po stronie oferenta. 

5) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, oferenci którzy złożyli te 

oferty zostaną pisemnie zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych.  

6) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

7) Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny 

sprzedawanego w przetargu pojazdu. 

8) Wszelkie informacje na temat sprzedaży pojazdu uzyskać można w Spółce „Wodociągi 

i Kanalizacja” Sp. z o.o. pod nr tel. 77 544 59 41 lub 534 710 346. 

9) Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek 

z ofert bez podania przyczyn. 

10) Ogłoszenie o sprzedaży zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki. 

mailto:bok@wik.zdzieszowice.pl

