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betrans
wszystko-wsz^dzie- w terminie

Piaski, dn. 08.02.2019r.

Ogtoszenie

PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Kalisko 13, 97-400 Befchatow, skr. poczt. 98, informuje o sprzedazy

jecfnostek transportowych w drodze przetargu.

LP

1

Rodzaj
pojazdu

Samochod
ci^arowy

marki
Citroen
Berlingo

Dodatkowe informacje

• Brak waznych badari

technicznych

• kolor-srebrny

•mocsilnika-90 KM

• pojemnosc silnika -

1997cm3

• stan licznika - 255 632 km

• rok produkcji - 2004

• rodzaj silnika - z zaptonem

samoczynnym

• rodzaj nadwozia - kombi

uniwersalne 5 drzwiowe

5 osobowe

• rodzaj skrzyni - manualna

Nr rej.

EBE 62WY

IVliejsce postoju
pojazdu

Kalisko 13

cena
wywotawc
za brutto

(cena
zawiera

23%
podatku )

950,00 zt

Wysokosc
WAD1UM

50,00 -L\

Istnieje mozliwosc ogl^dzin w/w pojazdu w godz. 8.00 - 14.00 na terenie PTS ,,Betrans" sp. z o.o.

w miejscu postoju pojazdu.

Ogtoszenie zostato umieszczone na stronie www.betrans.pl

Kontakt w sprawie przetargu: +48 44 737 72 34

z

Rozpatrzeniu b^dq podlegaty oferty dostarczone w zamkni^tych kopertach z napisem:

,,Przetarg BTC/FH/0690/28/2019 - nie otwierac" Oferty nalezy ztozyc w sekretariacie Spotki

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^fcowe ,,Betrans" spotka z ogramczon^ odpowiedzialnol

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

Oddziat Eltur-Trans z sied2ibq.w Bogatyni
ul, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, te!; 4-48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibc^ w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr, poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax; + 48 44 735 16 24

Sc^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Loclzi, XX Wydziat Krajowega Rejestru S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitat Zakfadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060



betrans
wszystko-wsz^cfzie- w ternninie

Betrans w godz. 7.00 - 15.00 lub wystac poczt^ na adres: PTS ,,Betrans" sp. z o. o, Piaski 4, 97-410

Kleszczowwterminie do dnia 28.02.2019r. wt^cznie.

Oferta powinna bye ztozona na formularzu ofertowym, ktorego wzor stanowi - Za^acznik nr 1 do

ofltoszenia i zawierac:

• oswiadczenie, ze oferent zapoznaf si? ze stanem przedmiotu przetargu oraz akceptuje sposob

I warunki przetargu podane w ogtoszeniu, ktorego wzor stanowi - Zatgcznik nr 2 do

ofltpszenia.

• potwierdzenie wniesienia wadium.

1. Oferta powinna bye napisana wj^zyku polskim, podpisana przez Oferenta lub upowaznionego

przedstawiciela Oferenta w sposob umozliwiajqcy identyfikaq? podpisu. Upowaznienie do

podpisania oferty winno bye dofqczone do oferty wraz z dokumentami potwierdzajqcymi

wtasciw^ reprezentacj? mocodawcy.

2. KazdyzOferentowmozeztozyctylkoj'ednq ofert? wjednym egzemplarzu.

3. Zamiana lub wycofanie oferty dokonane przez Oferenta jest skuteczne wowczas, gdy nastqpi

w formie pisemnej i zostanie ztozone przed upfywem terminu sktadania ofert. Powiadomienie

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno bye opakowane w kopert^ i zaadresowane w ten

sam sposob, co oferta oraz opatrzone opisem ,,zamiana" lub ,,wycofanie".

4. Warunkiem przystqpienia przez Oferenta do przetargu jest wniesienie WADIUIVI.

• wadium nalezy wniesc w terminie przed up^ywem terminu sktadania ofert, w formie

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

w kwocie wskazanej w tabeli. W tytule przelewu prosimv umiescic nr rejestracvinv pojazdu;

• w przypadku wptaty wadium w placowce bankowej bqdz pocztowej naiezy padac numer

rachunku, na ktory zostanie zwrocone wadium w przypadku oferty niewybranej lub

odrzuconej;

• wadium ztozone przez Oferentow, ktorych Oferty nie zostanq wybrane [ub zostanq

odrzucone, zostanie zwrocone najpozniej po upfywnie 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru

Oferty;

• wadium ztozone przez Nabywc^ zostanie zachowane na poczet ceny;

• wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, ktorego ofert^ wybrano uchyla si^

od zaptaty.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^cowe ,,Betrans" spofka z ograniczonc^ odpowiedzialnosci,

Kcilisko 13, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01|

Oddziat Eltur-Trans z siedzibci. w Bogatyni
ul, Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax; 4-48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 Fax; + 48 44 735 16 24

Sqc) Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziaf Krajowego Rejestru Sc^dowego Nuiner KRS: 0000134150
Kapital Zakladowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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P7~S ,,Betrans" sp, z o.o. zastrzega prawo do przeprowadzenia licytacji ustnej po zfozeniu

ofert przez Oferentow.

Pwri:
^••[^

Zatqczniki:

Zafqcznik nr. 1 - Formularz Ofertowy,

Zafqcznik nr. 2 - Oswiadczeme o zapoznaniu si^ ze stanem przedmiotu zbycia.

^ frQ Q tf^})-, •' L-)., -.. Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spoika z ograniczon^odpowiedzialnosci^
•-'ij- •/- ;.-.-J. Kafisko 13, 97-400 Belchatow, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

.-.. U ^:as^CSL,'ff- Oddziaf Eltur-Trans z siedzib^w Bogatyni
[c''if'? ^l;l')l.'';(i'';; f)7igjij-^^'.^^^^ ul' Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

• !1 Oddzial Rogowiec z siedzibq w Rogowcu
PT5 ,,F;r^'r'?>" /'•"'. '^ '>.-;ROQowiec, ul, Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tel, +48 44 735 16 06 Fax: + 48 44 735 16 24

Sctd Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS; 0000134150
P^aLoiQ^r;'-. .:'-'. - - ' Kapitat Zakfadowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769~-l9-76-060

S!KC'."..:;'(^.S!yz(;.^;y;' .'., 'i
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5. Termin zwiqzania oferta wynosi 60 dni od upfywu terminu sktadania ofert.

6. W przypadku przedtuzenia okresu zwiqzania Ofert^, Oferenci zobowiqzani sq do przedfuzenia

okresu waznosci wadium lub wniesienia nowego wadium na przedtuzony okres zwi^zania

Ofertq.

Oferta zostanie odrzucona jezeli:

• zostata ztozona po wyznaczonym terminie, w niew^asciwym miejscu lub gdy nie

wniesiono wymaganego wadium,

• nie zawiera informacji, takich jak: imi^, nazwisko i adres lub nazw? (firm^) i siedzib?

Oferenta, oferowan^ cen?, oswiadczenia Oferenta Zat.2;

• Oferent nie zaoferowat co najmniej ceny wywotawczej;

• pomimo pisemnego wezwania Oferta nie zawiera wymaganego oswiadczenia

o zapoznaniu si^ ze stanem przedmiotu przetargu albo informacji wymaganych przez

Organizatora Post^powania wymienionych w Ogtoszeniu;

• jest ona niewazna na gruncie obowi^zujqcych przepisow prawa.

Komisja Przetargowa wybiera Oferenta, ktory zaoferowat najwyzszq cen^ sposrod Ofert

Niepodlegajqcych odrzuceniu, informuj^c Oferenta, ze jego oferta byta najkorzystniejsza, a jej

przy]$cie nast^pi po zatwierdzeniu protokotu z post^powania zbycia sktadnika majqtku przez Osob?

Uprawnionq po stronie zbywajqcego.

Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiqzany jest do

zapfaty i odbioru przedmiotu sprzedazy w terminie 10 dni od dnia ogtoszenia wynikow

konkursu. W razie niezachowania terminu 10 dniowego przez Oferenta PTS ,,Betrans"

sp. z o.o. ma prawo dokonac wyboru oferty sposrod pozostatych ofert uznanych za wazne.

PTS ,,BGtrans" sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnosci za ukryte wady, a w przypadku gdy

kupujqcym jest konsument odpowiedziafnosc z tytufu r^kojmi ogranicza si^ do roku od dnia wydania

rzeczy kupujqcemu (art. 568 k.c.)

PTS ,,Betrans" sp. z o.o. przysfuguje prawo odstqpienia w cafosci tub cz^sci od

postepowama na kazdym etapie bez podania przyczyn.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^
Kafisko 13, 97-400 Befchatow, skr. poczt. 98, tel; + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziaf Eltur-Trans z siedzibq w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel; +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibq w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Befcliatow, skr. poczt. 98, fcef. +48 44 735 16 06 fax: 4- 48 44 735 16 24

S;[d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego Numer KRS; 0000134150
Kapitat Zakladowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP; 769-19-76-060
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Zal. Nr 1 do ogtoszenia nr BTC/FH/0690/28/2019

Formularz Ofertowy

1. Imi? i nazwisko/ nazwa firmy

2. Pesel/NIP

3. Adres/siedziba Oferenta

4. Numer kontaktowy

5. Oferowana cena w PLN brutto

1.

Zwrotwadium prosz? przekazac na konto:

Ponadto oswiadczam. ze

1 - Akceptuj^ sposob i warunki prowadzonego post?powania podane w Ogtoszeniu

2. Okres zwicjzania ofertg wvnosi 60 dni (bieg terminu rozpoczyna si^ wraz z uptywem terminu sktadania ofert)

3. Zapoznatem si$ z Komunikatem dot. obowiqzku informacyjnego wynikajqcym z Rozporzqdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej ,,Rozporzqdzenie"), znajdujqcym si? na stronie internetowej httD://betrans.Dl/Drzetarai.

dnia ....../......,20.

(podpis Oferenta)

^Strona 1 z 1
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Zat. Mr 2 do ogloszenia nr BTC/FH/0690/28/2019

Oswiadczenie

o zapoznaniu si^ ze stanem przedmiotu zbycia

Imi? i nazwisko/ nazwa firmy

Ad res

W zwiqzku z toczqcym si? post^powaniem zbycia:

oswiadczam, ze zapoznatem si$ ze stanem przedmiotu zbycia oraz akceptuj^ sposob i warunki prowadzonego

post^powania podane w Ogloszeniu.

dnia....../.. ....,20...... r.

(podpis Oferenta)

^v
c"c
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