OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Numer ogłoszenia: 04/04/2021
z dnia 27.04.2021r.

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
1. Przedmiotem sprzedaży są używane, wycofane z eksploatacji niżej wymienione sprzęty komputerowe.
Przedmioty sprzedaży są wolne od praw osób trzecich i obciążeń.
L.P
Nazwa środka trwałego
1
2
3
4
5

6

7

8

Monitor LCD 22”
Monitor LCD 22”
Monitor ASUS 19”
Monitor LCD 19”
Monitor LCD 19”

Komputer ASUS E510 wraz z
monitorem LCD ASUS 19” LED
VS197DE

Komputer ASUS E510 wraz z
monitorem LCD ASUS 19” LED
VS197DE

Komputer ASUS E510 wraz z
monitorem LCD ASUS 19” LED
VS197DE

Rok
produkcji

Opis techniczny

Cena
wywoławcza

2008

IIYAMA ; model: PL 2000

45,00

2008

NEC ; model: LC22WV-BK

19,00

2015

Asus ;

261,00

2008

Geteway; model 900 G

45,00

2007

LG; model: L1918S

45,00

25.10.2015

25.10.2015

25.10.2015

Rok produkcji- 2015 rok
Bez dysku twardego
Procesor I3- gen.4
Pamięć 4 GB
Obudowa Micro
Zasilacz zewnętrzny
Rok produkcji- 2015 rok
Bez dysku twardego
Procesor I3- gen.4
Pamięć 4 GB
Obudowa Micro
Zasilacz zewnętrzny
Rok produkcji- 2015 rok
Bez dysku twardego
Procesor I3- gen.4
Pamięć 4 GB
Obudowa Micro
Zasilacz zewnętrzny

861,00

861,00

861,00

9

Ultrabook 13,3”
ASUS UX305CA-FC050T biały

17.05.2016

Rok produkcji- 2016 rok
Bez dysku twardego
M3-6Y30/4GB/128SSD/Win10

628,00

2. Sprzedający informuje, że wystawione na sprzedaż sprzęty komputerowe były przez wiele lat
eksploatowane. Sprzedawca

zaznacza, że upłynęły już terminy gwarancji producenta na

przedmiotowe urządzenia. Z uwagi na znaczny upływ czasu od chwili zakończenia eksploatacji
Sprzedawca nie może zaręczyć, że sprzęt wystawiony na sprzedaż jest w pełni sprawny. Zalecane
jest dokonanie oględzin przedmiotowych urządzeń.
3. Zgodnie z warunkami ogłoszenia Oferent wyrażający chęć zakupu wyraża zgodę na wyłączenie
rękojmi za wady fizyczne towaru zgodnie z art. 558 § 1 kc.

3. Odbiór przedmiotu sprzedaży:
Wydanie

składników

będących

przedmiotem

sprzedaży

nastąpi

niezwłocznie

po

dokonaniu

zapłaty za zakupione składniki majątku (w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek
bankowy Sprzedającego) i uzgodnieniu terminu odbioru z pracownikami wskazanymi do kontaktów –
Barbara Zielińska tel. 795 449 075

4. Oględziny
Oferowane do sprzedaży składniki majątku znajdują się w siedzibie Chemwik Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej
324a w Bydgoszczy, istnieje możliwość ich obejrzenia od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 10.05.2021r. w
godzinach 10.00 - 13.00 po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem działu administracyjnego Panią Barbarą
Zielińską tel. 795 449 075. Szczegółowe informacje na temat stanu technicznego udziela Pan Jacek Kordyś
tel. 691 911 873.

5. 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 wycofanego z eksploatacji
sprzętu komputerowego” należy złożyć do dnia 11.05.2021r. do godziny 10:00 - decyduje data i godzina
wpływu.

6. Wymagania ofertowe
1) Do przetargu mogą przystąpić wszystkie osoby i podmioty posiadające zdolność do czynności
prawnych.
2) Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z ogłoszeniem.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem
numeru ogłoszenia oraz dopiskiem „Oferta zakupu wycofanego z eksploatacji sprzętu
komputerowego” , dostarczona do Spółki osobiście lub listownie w oznaczonym terminie.
4) Oferta powinna zawierać:
a) formularz oferty zawierający oznaczenie nazwy sprzętu, oferowaną cenę jednostkową netto za
sprzęt objęty ofertą, 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,
b) 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,
c) stosowne pełnomocnictwo w razie działania Oferenta przez pełnomocnika,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne urządzeń na zasadach
określonych w art. 558 § 1 kc.;
e) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym oraz stopniem wyeksploatowania
urządzeń wystawionych do sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z
rezygnacji z oględzin urządzeń wystawionych do sprzedaży.
5) Oferta powinna być podpisana przez osobę do tego uprawnioną, a każda ze stron oferty (wraz z
załącznikami) powinna być opatrzona parafką.
6) Oferty zawierające deklarowaną jednostkową cenę zakupu dla danego składnika poniżej ceny
wywoławczej lub w przypadku jej braku zostaną odrzucone.
7) O przyjęciu oferty do realizacji oraz kolejności jej realizacji w postaci transakcji sprzedaży
decydować będzie brak uchybień formalnych oraz zadeklarowana w ofercie jednostkowa cena
netto zakupu za dany składnik będący przedmiotem przetargu.
8) W pierwszej kolejności realizowana będzie transakcja sprzedaży na rzecz Oferenta, który
zaproponował najwyższą jednostkową cenę zakupu za dany składnik będący przedmiotem
przetargu, a złożona oferta nie jest obarczona uchybieniami formalnymi.
9) W przypadku, kiedy dwóch lub więcej oferentów złoży ofertę z zadeklarowaną identyczną
jednostkową ceną zakupu (netto) danego sprzętu, Sprzedawca zwróci się do tych Oferentów o
złożenie oferty uzupełniającej w zakresie danego sprzętu.
10) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2021r. 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.

8. Wadium
W ogłoszeniu nie zostało ustalone wadium.

9. Termin związania ofertą
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni

10. Zawarcie umowy sprzedaży
1. O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni elektronicznie na adres e-mail określony w
ofercie. W przypadku kiedy Oferent nie wskazał adresu elektronicznego do kontaktu
w złożonej ofercie, o wyniku postępowania zostanie poinformowany na numer telefonu podany w
ofercie lub pisemnie.
2. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza otrzyma do zapłaty fakturę VAT
którą jest zobowiązany zapłacić w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
3. Za termin zapłaty przyjmuje się termin wpływu środków płatniczych na wskazany rachunek
bankowy Chemwik Sp. z o.o.
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu sprzedaży będzie Protokół zdawczo-odbiorczy
podpisany przez przedstawicieli Sprzedawcy i Oferenta.

11. Osoba do kontaktów
Kierownik działu administracji tel. 795 449 075

12. Zastrzeżenia
1. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia prowadzonego postępowania,
swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty, przy czym Oferentom nie przysługuje żadne
odszkodowanie z tego tytułu.

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

