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„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 737 72 00, fax +48 44 737 72 01 

 

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni 

ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel. +48 75 772 37 01, fax +48 75 772 37 37 
 

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu 

Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06, fax +48 44 735 16 24 

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000134150 

Kapitał zakładowy: 16 078 500,00 PLN, REGON: 592178498, NIP: 769-19-76-060, numer BDO: 000019106 

 

 
BTC/PS/1494/105/2022                  Piaski, dn. 09.08.2022 r. 
 
 

Ogłoszenie  
 

„Betrans” sp. z o.o. Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, informuje o sprzedaży jednostki 

transportowej w drodze przetargu. 

Lp. 
Rodzaj 
pojazdu 

Dodatkowe informacje Nr rej. 
Miejsce 
postoju 
pojazdu 

cena wywoławcza 
brutto 

(cena zawiera 
23% podatku ) 

Wysokość 
WADIUM 

1 

Samochód 
osobowy 
marki 
Hyundai 
i30 

• data ważności badania 

technicznego: 24.06.2023 r.  

• kolor – biały – 2 warstwowy typu 

uni 

• moc silnika – 135 KM 

• pojemność silnika – 1591 cm³ 

• stan licznika – 279006 km 

• rok produkcji – 2015 

• rodzaj silnika – z zapłonem 

iskrowym (wtrysk) 

• rodzaj skrzyni – manualna   

•  rodzaj nadwozia: kombi 

(uniwersalne) 5 drzwiowe   

• liczba cylindrów/Układ 

cylindrów/Liczba zaworów – 

4/rzędowy/16 

• rodzaj napędu: przedni (4x2) 

EBE EM02 
 
ul. Instalacyjna 
20, Rogowiec 

25 500,00 zł 1 275,00 zł 

2 

Samochód 
osobowy 
marki 
Hyundai 
i30 

• data ważności badania 

technicznego: 13.06.2023 r.  

• kolor – biały – 2 warstwowy typu 

uni 

• moc silnika – 135 KM 

• pojemność silnika – 1591 cm³ 

• stan licznika – 192632 km 

• rok produkcji – 2015 

• rodzaj silnika – z zapłonem 

iskrowym (wtrysk) 

• rodzaj skrzyni – manualna   

•  rodzaj nadwozia: kombi 

(uniwersalne) 5 drzwiowe   

• liczba cylindrów/Układ 

EBE EM04 
 
ul. Instalacyjna 
20, Rogowiec 

29 400,00 zł 1 470,00 zł 
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cylindrów/Liczba zaworów – 

4/rzędowy/16 

• rodzaj napędu: przedni (4x2) 

3 

Samochód 
osobowy 
marki 
Hyundai 
i30 

• data ważności badania 

technicznego: 22.06.2023 r.  

• kolor – biały – 2 warstwowy typu 

uni 

• moc silnika – 135 KM 

• pojemność silnika – 1591 cm³ 

• stan licznika – 159641 km 

• rok produkcji – 2015 

• rodzaj silnika – z zapłonem 

iskrowym (wtrysk) 

• rodzaj skrzyni – manualna   

•  rodzaj nadwozia: kombi 

(uniwersalne) 5 drzwiowe   

• liczba cylindrów/Układ 

cylindrów/Liczba zaworów – 

4/rzędowy/16 

• rodzaj napędu: przedni (4x2) 

EBE EM05 
 
ul. Instalacyjna 
20, Rogowiec 

31 700,00 zł 1 585,00 zł 

4 

Samochód 
osobowy 
marki 
Hyundai 
i30 

• brak ważnych badań 

technicznych: 28.06.2022 r.  

• kolor – biały – 2 warstwowy typu 

uni 

• moc silnika – 135 KM 

• pojemność silnika – 1591 cm³ 

• stan licznika – 161727 km 

• rok produkcji – 2015 

• rodzaj silnika – z zapłonem 

iskrowym (wtrysk) 

• rodzaj skrzyni – manualna   

•  rodzaj nadwozia: kombi 

(uniwersalne) 5 drzwiowe   

• liczba cylindrów/Układ 

cylindrów/Liczba zaworów – 

4/rzędowy/16 

• rodzaj napędu: przedni (4x2) 

EBE EM08 
ul. Instalacyjna 
20, Rogowiec 

30 500,00 zł 1 525,00 zł 

 

Istnieje możliwość oględzin w/w pojazdów w godz. 9:00-11:00 wtorek oraz czwartek na terenie  

„Betrans” sp. z o.o. w miejscu postoju pojazdu. 

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie www.betrans.pl oraz www.biznes-polska.pl 

http://www.betrans.pl/
http://www.biznes-polska.pl/
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Kontakt w sprawie przetargu: katarzyna.kaczmarek@betrans.pl tel. 044 737 72 31 lub  

+48 607 370 659 

Kontakt w sprawach technicznych pojazdów: jacek.rolka@betrans.pl tel. +48 669 252 017; 

szymon.lewandowski@betrans.pl tel. +48 887 442 496 

 

Ofertę należy złożyć  w formie papierowej, w zabezpieczonej kopercie gwarantującej zachowanie 

poufności jej treść oraz jej nienaruszalność w sekretariacie Spółki Betrans w godz. 7.00-15.00  

lub przesłać pocztą na adres: „Betrans” sp. z o. o., Piaski 4, 97-410 Kleszczów. 

Koperta musi być oznakowana w sposób następujący: 

„Przetarg BTC/PS/1494/105/2022 – nie otwierać”. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 09.09.2022 r. o godzinie 1500 

 

Oferta powinna zawierać:  

• oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz akceptuje 

sposób i warunki przetargu podane w ogłoszeniu, którego wzór stanowi – Załącznik nr 1 do 

ogłoszenia, 

• potwierdzenie wniesienia wadium.   

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez Oferenta lub upoważnionego 

przedstawiciela Oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do 

podpisania oferty winno być dołączone do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi 

właściwą reprezentację mocodawcy. 

2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu.  

3. Zamiana lub wycofanie oferty dokonane przez Oferenta jest skuteczne wówczas, gdy nastąpi w 

formie pisemnej i zostanie złożone przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane w kopertę i zaadresowane w ten 

sam sposób, co oferta oraz opatrzone opisem „zamiana” lub „wycofanie”.  

4. Warunkiem przystąpienia przez Oferenta do przetargu jest wniesienie WADIUM.  

• Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formie pieniężnej 

przelewem na rachunek PKO BP SA nr 14 1020 1026 0000 1102 0229 8172,  

w kwocie wskazanej w tabeli. W tytule przelewu prosimy umieścić nr rejestracyjny pojazdu; 

• W przypadku wpłaty wadium w placówce bankowej bądź pocztowej należy padać numer 

rachunku, na który zostanie zwrócone wadium w przypadku oferty niewybranej lub 

odrzuconej; 

mailto:katarzyna.kaczmarek@betrans.pl
mailto:jacek.rolka@betrans.pl
mailto:szymon.lewandowski@betrans.pl
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• Wadium złożone przez Oferentów, których Oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone; zostanie zwrócone najpóźniej po upływnie 10 dni roboczych po dokonaniu 

wyboru Oferty; 

• Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zachowane na poczet ceny; 

• Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, którego ofertę wybrano uchyla 

się od zapłaty. 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6.  W przypadku przedłużenia okresu związania Ofertą, Oferenci zobowiązani są do przedłużenia 

okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania 

Ofertą. 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

• została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub gdy nie 

wniesiono wymaganego wadium, 

• nie zawiera informacji, takich jak: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę 

Oferenta, oferowaną cenę, oświadczenia Oferenta Zał.2, 

• Oferent nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej, 

• pomimo pisemnego wezwania Oferta nie zawiera wymaganego oświadczenia  

o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu albo informacji wymaganych przez 

Organizatora Postępowania wymienionych w Ogłoszeniu; 

• jest ona nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 

Komisja Przetargowa wybiera Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę spośród Ofert 

niepodlegających odrzuceniu, informując Oferenta, że jego oferta była najkorzystniejsza, a jej 

przyjęcie nastąpi po zatwierdzeniu protokołu z postępowania zbycia składnika majątku przez Osobę 

Uprawnioną po stronie zbywającego. 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zapłaty  

i odbioru przedmiotu sprzedaży w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.  

W razie niezachowania terminu 10 dniowego przez Oferenta „Betrans” sp. z o.o. ma prawo dokonać 

wyboru oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.  

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. 

przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://betrans.pl//sprzedaz-

pozostala. 

 

 

https://betrans.pl/sprzedaz-pozostala
https://betrans.pl/sprzedaz-pozostala
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Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu. 

„Betrans” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady, a w przypadku gdy 

kupującym jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi ogranicza się do roku od dnia wydania 

rzeczy kupującemu (art. 568 k.c.)  

„Betrans” sp. z o.o. przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od postepowania na 

każdym etapie bez podania przyczyn. 

„Betrans” sp. z o.o. zastrzega prawo do przeprowadzenia licytacji ustnej po złożeniu ofert 

przez Oferentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr. 1 – Formularz Ofertowy, 

Załącznik nr. 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu zbycia. 


		2022-08-09T13:12:15+0200
	Katarzyna Kaczmarek


		2022-08-10T09:46:35+0200




