
 
DI/PU/01/2021                    Chojna, 18.05.2021 r. 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ogłasza przetarg 

ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż kasy pancernej z 1967 r. 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. 

ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna 

strona internetowa: www.pukchojna.pl e-mail: j.kaczmarek@pukchojna.pl 

godziny urzędowania 07:00 – 15:00 

telefon: 91 414 16 44 

2. Przedmiot sprzedaży: 

Przedmiotem zbycia jest kasa pancerna w stanie dobrym, w pełni sprawna z 

widocznymi śladami użytkowania, stanowiąca mienie Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o..  

Rok produkcji: 1967 

Wymiary zewnętrzne: 1200/500/500;  

Typ: SM-6; 

Waga: ok. 500 kg 

http://www.pukchojna.pl/
mailto:j.kaczmarek@pukchojna.pl


 

 

 



 

3. Cena wywoławcza przedmiotu: 

Cena wywoławcza kasy pancernej została ustalona na podstawie rozeznania 

rynkowego i wynosi – 2.000,00 PLN  

Postąpienie w licytacji wynosi – 100 PLN 

Koszty transportu przedmiotu sprzedaży pokrywa Nabywca. 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot: 

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Przedsiębiorstwie Usług 

Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.. Kasę pancerną można oglądać w dniach 

24.05.2021  r. – 25.06.2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00, w siedzibie Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych w Chojnie przy ul. Słowiańskiej 1, 74-500 Chojna, po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu: Jan Kaczmarek, tel. 

887 040 230 

5. Wadium: 

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 5 % ceny 

wywoławczej, tj. 100 zł na konto Sprzedającego nr: 78 9370 0007 0000 0215 2000 

0004 w terminie nieprzekraczalnym do dnia 25.06.2021 r. do godziny 15:00 z opisem 

w tytule: „Wadium Kasa Pancerna”. 

Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w regulaminie przetargu ustnego 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

6. Miejsce i termin przetargu: 

Licytacja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r., o godz. 10:00 w Przedsiębiorstwie 

Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., przy ul. Słowiańskiej 1, sala konferencyjna 

nr 104 na 1 piętrze budynku. 

Szczegółowe informacje na temat przebiegu licytacji znajdują się w regulaminie 

przetargu ustnego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

7. Zawarcie umowy: 

Podpisanie umowy nastąpi po zakończeniu licytacji. 



Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni po 

podpisaniu umowy. Nie dokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie 

jednoznaczne z unieważnieniem umowy. 

Wydanie przedmiotu zakupu oraz przeniesienie własności nabytej kasy pancernej 

będzie miało miejsce z chwilą potwierdzenia wpływu zapłaty na konto Sprzedającego. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

8. Postanowienia końcowe: 

a) Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku 

powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa. 

b) Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. 

c) Przetarg jest ważny, jeśli nastąpi jedno postąpienie. 

d) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 

unieważnienia lub odwołania przetargu w każdym czasie poprzedzającym 

ogłoszenie wyniku przetargu, bez podania przyczyny. 

e) Ogłoszenie przetargu zostało zamieszczone: 

na stronie internetowej: www.bip.pukchojna.pl  

9. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Regulamin przetargu ustnego; 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o akceptacji warunków przetargu; 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

 

Prezes Zarządu 
Władysław Wojan 

http://www.bip.pukchojna.pl/

		2021-05-17T14:13:15+0200
	Władysław Wojan




