OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Numer ogłoszenia: 01/02/2021
z dnia 03.02.2021r.
1. Sprzedający:
Chemwik sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńska 324A, REGON: 341608654,
NIP: 9532645251, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000522387, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 3.600.000 zł
2. Przedmiot sprzedaży
Przewód wodociągowy nr ST: 00072, stalowy Ø150 mm o długości łącznej 226,20 m posadowiony
w obrębie 0137:
−

dz. nr 1/2 – długość 136,70 m,

−

dz. nr 12 – długość 27,25 m,

−

dz. nr 4/106 – długość 62,25 m.

Przedmiot sprzedaży jest wolny od praw osób trzecich i obciążeń.
3. Cena wywoławcza:
1 809,60
4. Odbiór przedmiotu sprzedaży:
30 dni od dnia podpisania umowy

5. Oględziny
Oględzin można dokonać po uprzednim umówieniu się, w dniach 08-09.02.2021 r., w godzinach
od 10:00 do 13:00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 795-428-943
6. Miejsce i termin składania ofert
Pisemne oferty należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w
zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru ogłoszenia oraz dopiskiem „Oferta zakupu przewodu
wodociągowego nr ST: 00072” należy złożyć do dnia 19.02.2021r. do godziny 10:00 - decyduje
data i godzina wpływu.

7. Wymagania ofertowe
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w zamkniętej kopercie z
oznaczeniem numeru ogłoszenia oraz dopiskiem „Oferta zakupu przewodu wodociągowego nr ST:
00072” , dostarczona do Spółki osobiście lub listownie w oznaczonym terminie.

2) Oferta powinna zawierać:
a) formularz oferty zawierający określenie oferowanej ceny, datę sporządzenia oferty, imię i
nazwisko, adres oraz PESEL Oferenta, jeśli jest osobą fizyczną lub firmę, adres siedziby spółki,
NIP, REGON, jeśli oferent jest osobą prawną lub odpowiednio jednostką organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej,
c)potwierdzenie statusu prawnego, w szczególności: aktualny odpis z właściwego rejestru albo
informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
jeżeli Oferent podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji, albo kserokopię dowodu osobistego, jeżeli
Oferent nie prowadzi działalności gospodarczej,
d)stosowne pełnomocnictwo w razie działania Oferenta przez pełnomocnika,
3) Oferta powinna być podpisana przez osobę do tego uprawnioną, a każda ze stron oferty (wraz z
załącznikami) powinna być opatrzona parafką.
8. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie Chemwik Sp. z o.o. w
Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 324A.
W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KTÓRY OBOWIĄZUJE W POLSCE
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ SARS-CoV-2, W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO OFERENTÓW,
JAK I SAMYCH PRACOWNIKÓW SPRZEDAJĄCEGO, OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W
WYZNACZONYM

TERMINIE

WYŁĄCZNIE

W

OBECNOŚCI

PRACOWNIKÓW

SPRZEDAJĄCEGO.
INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ ZŁOŻONEJ OFERTY, W TYM NAZWY I ADRESY OFERENTÓW
ORAZ CENY, SPRZEDAJĄCY PRZEŚLE WSZYSTKIM OFERENTOM, KTÓRZY ZŁOŻYLI
OFERTĘ.
9. Wadium
W ogłoszeniu nie zostało ustalone wadium.
10. Zastrzeżenia
Spółka zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia prowadzonego postępowania,
swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty, przy czym Oferentom nie przysługuje żadne
odszkodowanie z tego tytułu.
11. Osoba do kontaktów
Specjalista ds. gospodarki wodno – ściekowej tel. 795-428-943

Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2

