Łódzki Zakład Usług Komunalnych
ul. Nowe Sady 19
94-102 Łódź
tel. (+48) 0 42 27-23-450
fax. (+48) 0 42 27-23-451
e-mail: zaklad@lzuk.lodz.pl
www.lzuk.lodz.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
SPRZEDAŻ
ŁADOWAREK Ł-34 – rok prod. 1997 w ilości 2 szt.
Cena wywoławcza:
a) ładowarka Ł-34 nr inwent. V-11
b) ładowarka Ł-34 nr inwent. V-12

-

24.000,00 zł,
44.000,00 zł,

Istnieje możliwość zakupu dowolnie wybranej ładowarki.
Sprzedawane składniki majątku będzie można obejrzeć po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym z :
Kierownikiem Transportu - p. Andrzejem Zającem – tel. 602-134-077
w Łodzi, w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.
W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium wniesionego wyłącznie
w pieniądzu.
Wysokość wadium ( gotówka w kasie ŁZUK lub przelew na konto):
a) ładowarka Ł-34 nr inwent. V-11
2.000,00 zł,
b) ładowarka Ł-34 nr inwent. V-12
4.000,00 zł,
Wadium powinno znaleźć się na koncie zamawiającego przed terminem złożenia oferty.
Miejsce wniesienia wadium:
Kasa ŁZUK czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00
Nr konta bankowego Zakładu : GETIN Bank S.A. Oddział Regionalny Getin Biznes w Łodzi
06 1560 0013 2026 0003 6256 0001
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną
odrzucone, zostanie niezwłocznie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
Wymagania, jakim powinna odpowiadać pisemna oferta:
a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta,
b) Oferowaną cenę ( nie niższą niż cena wywoławcza ) i warunki jej zapłaty,
c) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu,

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie
w siedzibie ŁZUK – pok. 210 w terminie do 04.05.2009 r. do godz. 11:00
z zaznaczeniem nazwy (- nr inwentarzowego ) wybranej ładowarki.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w chwili otrzymania przez oferenta zawiadomienia
o przyjęciu jego oferty.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez
prowadzącego przetarg, nie dłuższym jednak niż 7 dni.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Okres, w którym oferta jest wiążąca: w terminie 14 dni od momentu złożenia ofert.
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: siedziba Zakładu pok. 212
– w dn. : 04.05.2009 r. godz. 11:30
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia
przetargu lub odstąpienia od niego na każdym jego etapie, jak również zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

