
         Kościan, dnia 09.07.2020 r. 

 

Ogłoszenie o sprzedaży 

 

1. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan wystawiają na sprzedaż płyty 
jumbo w rozmiarach 90cm x70cm x15 cm. 
Ilość sztuk przeznaczonych do sprzedaży to około 2000 szt.  

Płyty były wykorzystywane jako podłoże poletka przeznaczonego do składowania osadu na 
Oczyszczalni Ścieków w Kościanie zlokalizowanej przy ul. Kanałowej 1. 
Ze stanem płyt można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin. 
Osoby do kontaktu: 
– Pan Jacek Grajewski (tel. 601.881 824)  
- Pan Piotr Kociemba (tel. 607 538 531)  
W przypadku rezygnacji z oględzin oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z tego 
tytułu. 
 
2. Miejsce złożenia oferty. 
Postępowanie przeprowadzane jest przy użyciu platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza że na 
platformie zakupowej: 
1) Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. będą publikować wszelkie dokumenty i informacje dotyczące   
  postępowania; 
2) Oferenci będą: składać oferty i wszystkie wymagane dokumenty w postaci skanów, wnosić zapytania   
  lub prośby o wyjaśnienia kierowane do sprzedającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej   
  oferty na wezwanie. 
3) W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu Zamawiający prosi o kontakt z   
  Centrum Wsparcia Klienta https://platformazakupowa.pl pod numerem 22 101 02 02,   
  cwk@platformazakupowa.pl.  
 

Platforma zakupowa znajduje się na stronie: 
http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html 

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. godz. 10:00. 
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na dowolną ilość płyt przeznaczonych do sprzedaży. 
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10:15. 
 
 
 



5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:  
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: 
  1) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firma) i siedzibę oferenta, 
  2) oferowaną cenę netto i brutto, 
  3) określenie i udokumentowanie statusu podatnika (np. KRS) w przypadku braku dostępu w formie   
    elektronicznej. 
W postępowaniu może brać udział podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą z wyłączeniem 
osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.  
 
6. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za jedną sztukę na płyty jumbo. Kolejnym 
kupującym może zostać oferent, który zaproponuje kolejną cenę.  
  
7. W przypadku, gdy uczestnicy zapytania zaoferują taką samą cenę, sprzedającemu przysługuje 
prawo do żądania oferty dodatkowej na inną cenę.   
 
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami po 
przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert.   
 
9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury 
przez sprzedającego. 
 
9. Wydanie płyt nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na podstawie faktury VAT. 
 
11. Sprzedający oświadcza, że płyty wystawione na sprzedaż stanowią jego własność, są wolne od 
wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem 
są oferowane płyty oraz że nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.  
 
12. W przypadku gdy oferta z najwyższą ceną będzie niższa niż szacowana wartość płyt, złożoną 
ofertę uzna się za niewiążącą.  
 
13. Wszelkiego rodzaju koszty np.: transportu, załadunku obciążają nabywcę. 
 
 
 
 
        Prezes Zarządu /-/ Dawid Borkowski 


