
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
  

 
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony  

 
nr 22/15  -  Sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Espace 2.0 nr rej. SJ 51605, rok produkcji 2009 
 

Termin realizacji: I kwartał 2015r.  
 

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 26.02.2015r. o godz. 10:00 w TAURON Wydobycie S.A. 
w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Centrali Telefonicznej, Wydział Umów pok. nr 11, parter.   

2. Cena wywoławcza samochodu marki  Renault Espace 2.0 nr rej. SJ: 27 500,00 zł brutto. 
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 750,00 zł na konto: TAURON 

Wydobycie SA mBank SA nr rachunku 38 1140 1078 0000 3112 4100 2001, z wpisaniem  
na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg – sprzedaż samochodu marki …...” w terminie do dnia 
25.02.2015r. 

4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli  uczestnik przetargu nie zaoferuje minimalnej ceny 
wywoławczej, oraz w przypadku, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia  
umowy kupna – sprzedaży. 

5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zwrócone będzie bezpośrednio  
po dokonaniu wyboru oferty.  

6. Wadium złożone przez oferenta, którego ofertę wybrano zalicza się na poczet ceny nabycia. 
7. Pisemne oferty w zaklejonej kopercie z podaniem numeru i pełnej nazwy przetargu należy składać  

wraz z dowodem wpłaty wadium do dnia 25.02.2015r. w TAURON Wydobycie SA.  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter, pokój nr 5)  
do godz. 14.00.  

8. Samochód można oglądać w TAURON Wydobycie SA ,43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,  
w dniach od 09.02.2015r. do 24.02.2015r. w godz. od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Biurem Administracji – tel. – (32) 618  56 51. 

9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, 
które są dostępne na stronie internetowej www.tauron-wydobycie.pl  lub w Wydziale Umów TAURON Wydobycie 
SA   

10. Informacji udziela w sprawach: 
proceduralnych: - Wydział Umów, tel. (32) 618 5108, fax. (32) 618 50 78. 
technicznych: Biuro Administracji, tel., (32) 618 5651. 

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji. 

 
    


