
 

 

 
 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych 
 
 
nr 102/09 –  SprzedaŜ samochodu osobowego marki RENAULT SCENIC II 1.6 , nr rej. SJ 34148,   
                     rok produkcji 2004. 
 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 27.08.2009r. o godz. 12.00 w Południowym Koncernie  
Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - Sala Narad I piętro. 

2. Cena wywoławcza wynosi 18 500,00zł brutto. 
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości równej 10% ceny 

wywoławczej – 1 850,00 zł w Kasie Głównej czynnej codziennie w godz. 11.00-14.00; środa w 
godz. 7.30 - 10.00 i 12.00 - 14.00 w terminie do dn. 26.08.2009r. 

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

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

6. Wadium złoŜone przez oferenta, którego ofertę wybrano zalicza się na poczet ceny nabycia.  
7. Oferty naleŜy składać wraz z dowodem wpłaty wadium do dn. 26.08.2009r. w Wydziale Umów 

pok. nr 10  (do godz.15.00) w zamkniętej kopercie opisanej -„ Przetarg –sprzedaŜ samochodu 
osobowego Renault Scenic II 1.6” 

8. Samochód moŜna oglądać w garaŜu Południowego Koncernu Węglowego SA  ul. Krakowska 6, 
Jaworzno, rej. Piłsudski w dn. od 06.08.2009r. do 26.08.2009r. w godz. od 8.00 do 13.00 po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym tel. 032 618 56 51. 

9. Wycena rzeczoznawcy oraz warunki udziału w przetargu znajdują się w Wydziale Umów 
Południowego Koncernu Węglowego SA  pok. nr 10 (tel. 032 618 51 08). 

10. Szczegółowych informacji udziela: 
Wydział Umów – w zakresie procedury przetargowej tel. 032 618 51 08. 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy – w sprawach technicznych tel. 032 618 56 51 

11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz kontynuacji 
przetargu w formie licytacji ustnej, jeŜeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę oraz 
zastrzega sobie prawo uniewaŜnienie przetargu bądź uznania, ze przetarg nie dał rezultatu bez 
podania przyczyny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


