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Wrocław, 24.07.2020 r. 

 

”POLTEGOR-INSTYTUT” INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO 

ogłasza drugi przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu zgodnie z: 

 

- wykazem wraz z ceną wywoławczą–zał. nr 1 

- dokumentacją fotograficzną - zał. nr 2 

 

 

1. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia miejscach jego 

przechowywania, zgodnie z zapisami w załączniku nr. 1: 

 

a) ”Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław 

w dniu 04.08.2020 r. w godz. 13:00÷15:00  

b) ”PROTEGO”, ul. Orkana 44a, 51-153 Wrocław w dniu 04.08.2020 r. w godz. 9:00÷12:00 

po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 71 348 82 82 lub mailowo: 

poltegor@igo.wroc.pl. 

 

2. Nabywca który złoży najkorzystniejszą ofertę po uiszczeniu ceny nabycia zobowiązany jest 

do odebrania mienia w terminie do  14 dni po zawiadomieniu go o wyniku przetargu.  

 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości 

ceny wywoławczej zestawów wskazanych przez oferenta w złożonej ofercie. 

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy:”Poltegor-Instytut” Instytut 

Górnictwa Odkrywkowego, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25, SANTANDER BANK 

POLSKA S.A. 72 1090 1522 0000 0001 2031 3586 podając w tytule przelewu tytuł  i datę 

przetargu oraz numery wybranych zestawów przetargowych.  

 

4. Oferenci, którzy wpłacili wadium, zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod 

warunkiem jego wpływu na rachunek bankowy zbywającego tj. :”Poltegor-Instytut” Instytut 

Górnictwa Odkrywkowego, najpóźniej w przeddzień terminu składania ofert. 

  

5. Wadium przepada na rzecz ”Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego jeżeli  

oferent, którego  oferta została wybrana, nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia 

zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty. 
 

6. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie złożyli oferty będzie zwrócone nie później niż 

w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu.  
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7. Wadium złożone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą kwotę 

należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy: ”Poltegor-Instytut” Instytut   Górnictwa 

Odkrywkowego, 51-616 Wrocław,  ul .Parkowa 25, SANTANDER BANK POLSKA S.A.  72 

1090 1522 0000 0001 2031 3586. 

 

8. Ofertę należy złożyć w sekretariacie: ”Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa 

Odkrywkowego, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25, w terminie do dnia 10.08.2020 r. do 

godz. 15.00 lub wysłać pocztą na wskazany adres. Przy wysyłce oferty pocztą liczy się data 

stempla pocztowego oraz konieczne jest przesłanie zawiadomienia o dokonaniu wysyłki 

pocztą na adres mailowy: poltegor@igo.wroc.pl do dnia 10.08.2020 do godz. 15.00. 
 

9. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie 

oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta 

powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej 

kopercie, na której oferent umieszcza:  

        a) nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta; adres e-mail do kontaktu 

        b) nazwę i adres organizatora przetargu;  

        c) dopisek: „Przetarg z dn. 24.07.2020 r. na sprzedaż sprzętu”.  

 

10. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” (zał. nr 3 ) i zawierać:  

      a) dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe (adres e-mail, telefon);  

      b) oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;  

      c) wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu  

(pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane lub aktualny odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego);  

d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem oferowanego sprzętu (zał. nr 4). 

 

11. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią 

ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.  

 

12. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie 

pisemnej, w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub 

czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku 

elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w 

wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa.  

 

13. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te zestawy, którymi jest  

zainteresowany lub na wszystkie zestawy zgodnie z obwieszczeniem o przetargu.  
 

14. Oferent nie może złożyć  więcej niż jednej oferty cenowej na daną pozycję przetargową.  

 

15.Oferta w formie pisemnej, w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i 

własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i 

powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.  

 

16.Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez 

osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

 

17. Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 

składania ofert.  
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18. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania, 

po zakończeniu postępowania przetargowego.   

 

19. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

20. Otwarcie ofert nastąpi w dniu wskazanym przez organizatora przetargu w jego siedzibie: 

„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu, ul. Parkowa 25. 

O terminie i szczegółach otwarcia ofert oferenci zostaną powiadomieni mailowo na adres e-

mail wskazany na kopercie z ofertą.  

 

21. Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu 

odbioru zakupionego sprzętu. 

 

22. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja 

przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję 

o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali 

taką samą cenę.  
 

23. ”Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego zastrzega sobie prawo 

przesunięcia terminu  rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji 

przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań  przez uczestników przetargu.  

 

24. Sprzęt jest technicznie sprawny i wydawany bez instrukcji obsługi. 

 

25. Wydanie sprzętu nastąpi po uregulowaniu należności za zakupiony sprzęt. 

 

26. Odbiór zakupionego sprzętu (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami 

własnymi nabywcy oraz na jego koszt.  

 

27. Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi za wady sprzedanego sprzętu. Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji. 

  

28. Do zakupionego sprzętu zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).  

 

29. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych 

zostały zamieszczone w załączniku nr 5. 

 

30. Dodatkowych informacji udziela p. Mirosław Maliszewski: tel. 071-34-88-200 lub 

poltegor@igo.wroc.pl.  
    

 

 

 

 

 

 

 


