
Nowa Ruda, dnia 17.06.2021 r. 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU 

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż używanego agregatu prądotwórczego należącego do 

Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie. 

1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. 

ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda 

NIP: 885-00-03-029, REGON: 890514362 

Tel: 74 872 50 25; e-mail: arr@agroreg.com.pl  

2. TRYB POSTĘPOWANIA 

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie 

stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2019). 

3. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA 

3.1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż używanego agregatu prądotwórczego należącego 

do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie. 

L.P. NAZWA ŚRODKA 
ROK 

PRODUKCJI 
TYP MASA 

CENA 
WYWOŁAWCZA 

BRUTTO 

1. 
Agregat prądotwórczy, 

Net Power 125 kVA, 
Rozruch ręczny 

2015 NPR 125 1850 kg 35.000,00 zł 

 

3.2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – 

zdjęcia przedmiotu sprzedaży. 

3.3. Cena wywoławcza za przedmiot zamówienia została ustalona na kwotę 35.000,00 zł brutto 

(trzydzieści pięć tysięcy złotych). 

3.4. Agregat przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem od 

poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w siedzibie Sprzedającego po uprzednim 

kontakcie z przedstawicielem Sprzedającego, tj. Kierownikiem ds. zarządzania majątkiem lub 

Konserwatorem (tel.: 74 872 70 44). Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające 

z rezygnacji z oględzin.  

4. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

4.1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. (ul. 

Kłodzka 27 (V piętro), 57-402 Nowa Ruda). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „Oferta na sprzedaż agregatu – nie otwierać”. 

4.2 Ofertę należy złożyć na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

4.3 Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 02.07.2021 r. do godz. 14:00 

4.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2021 r. o godz. 14:05. 

4.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.   

5. OGŁOSZENIE  O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

5.1 Sprzedający wybierze ofertę, która spełni wszystkie warunki postępowania i oferuje 

najwyższą cenę za sprzedawany przedmiot postępowania – nie mniej niż 35.000,00 zł brutto 

(trzydzieści pięć tysięcy złotych). 



5.2 Jeżeli uczestnicy postępowania zaoferują jednakowe ceny, Sprzedający ma prawo ogłosić 

dogrywkę po otwarciu ofert.  

5.3 Ogłoszenie o wynikach postępowania ukaże się na stronie internetowej www.agroreg.com.pl 

oraz Sprzedający powiadomi zainteresowanych za pomocą poczty elektronicznej. 

5.4 Termin związania ofertą określa się na 30 dni.   

6. WADIUM 

6.1. Uczestnik postępowania (oferent) zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 500,00 zł 

(pięćset złotych). Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 01.07.2021 r. do godz. 

11:00 na konto Sprzedającego na nr rachunku bankowego Santander Bank Polska S.A.: 

64 1090 2330 0000 0005 9601 5363 z dopiskiem „Sprzedaż agregatu”. Wadium uznaje się za 

skutecznie wniesione z chwilą uznania rachunku Sprzedającego. 

6.2. Wadium złożone przez uczestnika postępowania (oferenta), którego oferta nie została 

przyjęta, zostanie zwrócone, a kwota wadium uczestnika postępowania (oferenta), którego 

oferta zostanie wybrana, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. 

6.3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeśli Kupujący w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia zawarcia umowy, nie wpłaci reszty ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy. 

6.4. Oferent, który nie wniesie wadium, nie zostanie dopuszczony do przetargu, a jego oferta 

zostanie odrzucona.  

7. WARUNKI WYMAGANE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA 

Warunkami przystąpienia do postępowania są: 

a) złożenie oferty w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., 

b) zaoferowanie ceny nie niższej niż wywoławcza, 

c) złożenie przez każdego uczestnika tylko jednej oferty, 

d) prawidłowe wniesienie wymaganego wadium (dowód wniesienia wadium należy załączyć do 

oferty). 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

8.1 Sprzedaż nastąpi na zasadach i warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

8.2 Wszelkie koszty związane z wydaniem i przeniesieniem prawa własności przedmiotu 

sprzedaży ponosi kupujący. 

8.3 Oferent, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze jego oferty. 

8.4 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, sprzedający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych niepodlegających odrzuceniu. 

8.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego. 

8.6 Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania w każdym momencie bez 

podania przyczyny. 

Załączniki: 

a) Wzór Formularza oferty – załącznik nr 1 
b) Zdjęcia przedmiotu sprzedaży – załącznik nr 2 
c) Wzór umowy – załącznik nr 3 
d) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4 

http://www.agroreg.com.pl/

