
Załącznik nr 1

Chodeczek 26-05-2021r

Ośrodek HodowliZwierząt Zarodowych Sp. z o.o.

W Chodeczku, 87-860 Chodecz

Ogłasza przetarg otwarty na sprzedaż używanych maszyn rolniczych według załączonego zestawienia.

LP Rodzaj Marka lTvplModel
1 Zgrabiarka karuzelowa Poettinger TOP700 A Multitast
2 Brona talerzowa zaczepiana PPH Zukowo /U248l0
3 Naczepa ciężarowa ]FA Paszowóz HLS

4 Pług obrotowy, ażurowy Prabewersk Stark LMXD lV /73l38

5 Kosiarka rotacyjna
Polmot Warfama T-127 Z-tOs

czerwona
6 Op rys kiwa c z zaczepiany 2000 l RAU Spridotrain
7 Pług 5 skibowy pół zawieszany Agrozet 5-P HX-35- 1 -H-P 0927
8 Przyczepa roln icza wywrotka Autosan D-47 A
9 Przyczepa rolnicza wywrotka Autosan D-47B
10 Ciągnik Rolniczy New Holland TYP TG 285

11 Słewnik pneumatyczny 12 rzędowy NODET Pneumasen ll

t2 Siewn ik zbożowy sześciorzędowy KVERNELAND ACCORD Tandem DL

13 Agregat Horsch 4-metrowy HoRsH TlGER 4Mr /3464t472
L4 Siewnik punktowy KLEINE UNl coRN 3lo22ooo5
15 Przyczepa do zbierania Bel POLMOT Warfama T-Iż7 l 07001,6

16 Przyczepa do zbierania BEL POLMOT Warfama T-12l / 010009

Miejsce przetargu: Chodeczek, 87-860 Chodecz

Zestawienie przedmiotów przetargu oraz regulamin zamieszczone są na stronie www.ohzz.chodeczek,pI

Przetarg odbędzie się dnia t6-06-2021r od godz. 10: 00 w Ośrodku Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy zakładu lub przelewem na konto Bonk Ochrony
Środowiska S.A.79 1540 7027 2702 0007 g58g 0007 najpóżniej do dnia 16.06.2021r. do godziny 9:30

W prz,etargu mogą wziąć udział tylko osoby, które okażą się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłaty
wadium na dany sprzęt rolniczy i posiadają takie potwierdzenie wpłaty kasowe lub bankowe.

Maszyny rolnicze i urządzenia można oglądać w dniach 10-11.06.202Lr.w godzinach 10:00-14:00 lub w dniu
przetargu od godziny 7: 30 do 9:00

Przetarg odbędzie się z zachowaniem odpowiednich zaleceń sanitarnych związanych zzagrożeniem wirusa COV|D-19

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub wycofania sprzętu bez podania przyczyny



ośRoDEK HoDowLl zwtERzĄT zARoDowycH spóŁKA
z o.o. w CHODECZKU

Chodeczek 87-860 Chodecz
TeI.054 28-49-tLO

e-mail : biuro@ohzz.chodeczek.pl
N!P 888-10_11_604 Regon 9LO2L6773

KRS 0000014381 Sąd Rejonowy w Toruniu
Kapitał zakładowy L2t68 4OO zł

Bank Ochrony Środowiska S.A. 73 L54O IO27 2LO2OO01 3583 OOO1

BNP Paribas S.A. L22O3O 0045 1110 0000 0036 8780

Załącznik nr.2

Wykaz środków trwatych do sprzedaży w przetargu ofertowym

LP Rodzaj Marka lTvplModel wartość netto
1 Zgrabiarka karuzelowa Poettinger TOP 700 A Multitast 10 900, 00 zł
2 Brona Talerzowa zaczepiana PPH Zukowo lu}a8l} 8 000,00 zł
3 t Naczepa ciężarowa lFA Paszowóz HLS 8 000, 00 zł
4 Pług obrotowy, ażurowy Prabewersk Stark LMXD lV173/38 5 300, 00 zł

5 Kosiarka rotacyjna
Polmot Warfama T-Iż7 Z-tOs

czerwona
500,00 zł

6 Opryskiwacz zaczepiany 2000l RAU Spridotrain 5 000,00 zł
7 Plug 5 skibowy pół zawieszany Agrozet 5-P HX-35-1 -H-P 0927 2 500, 00 zł
8 P rzy czepa ról n icza wywrotka Autosan D-47A 2 000,00 zł
9 Przyczepa rolnicza wywrotka Autosan D-47B 2żO0,0Ozł
10 Ciągnik Rolniczy New Holland TYP TG 285 59 600,00 zł
11 Siewnik pneumatyczny 12 rzędowy NODET Pneumasen ll 4 640, OO zl

t2 Siewnik zbożowy sześciorzędowy KVERNELAND ACCORD Tandem DL 2160,0Ozl
13 Agregat Horsch 4-metrowy HoRsH TlGER 4MT /3464L472 76 560, 00 zł

L4 Siewnik punktowy KLE|NE UNl coRN 3 loż2o005 7 440,0Ozl
15 Przyczepa do zbierania Bel POLMOT Warfama T-L27 l 07001,6 ].4 560, 00 zł

16 Przyczepa do zbierania BEL POLMOT Wańama T-I27 / 010009 11 600, 00 zł



OŚRODEK HODOWI! ZWt ERZĄT ZARODOWYCH
spÓŁKAz o.o. sl€HODE*KU
Chodeczek, 87-860Chodecz

Tel. 054 28 491,IO Fax 054 28 48 746
e-mail : biuro@ohzz.chodeczek.pI

NlP 888-10-11-604 Regon 9LO2t6773
KRS 0000014381 Sąd Rejonowy w Toruniu

Kapitał zakładowy L2 !68 400 zl
Bank Ochrony Środowiska S.A. 73 1540 !O27 2102 0OO1 3583 0OO1

Załącmiknr3

PRoToKoŁ WYDAI\IA PRZEDMIoTU sPRZnDAŻy ao
UMOWY SPRZEDAZY nr z dnia

Wydanie przedmiotu sprzedaĘ
.a:onrrej.:........... .......onumerzeidentyfikacyjnym...

nasĘpiłodnia.. .......r.ogodzinie ...zmiejscapostoju

SPRZEDAWCA NABYwCA



._,o

Regulamin przetargu u§tnego nieograniczonego na
- §przedaż środków trwaĘch.

1. Przetargwszcrynany jestpoprzez opublikowanie ogłoszeniaoprzetargu(zalączniknr 1 do
Regulaminu) na stronie internetowej Spółki pod adresem www.olrzz.chodeczek.pl
zamieszczeniu ogłoszenia prasowego oraz w5rwieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
w siedzibach sąsiadujących gmin Chodecz, Lubień Kujawki oraz Choceń .

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaz środków trwĄch Ośrodka Hodowli Zwierząt
Zarodowych Sp. Z o.o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz
wymienionychw załączniku 2 do Regulaminu.

3. Istnieje możliwość oglądu przedmiotów sprzeduĘ w dniach 10-11.06.202l r. godz.1000-1400

na terenie Warsźatu mechanicznego (tel. 661919859),

4. Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. Z o.o. Twuna dalej sprzedającym nie bierze
odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów przetargu.

5. W przetargu mogąwziąćudziń osoby ftzyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, które wezmąudział w przetargu otwartym nieogrniczonym
w siedzibie Sprzedającego.

6. Udziń w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości I0oń ceny wywoławczej.
Wadium naleĘ wpłacić w Kasie Spółki lub przelewem na konto: Bank Ochrony Śreidowiska
§.A. 73 1540 1027 2102 0001 3583 0001

7. Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium które zostanie zaksięgowane na koncie
sprzedającego do dnia 16.06.202Ir. do godz. i000. Wadium wpłacone przezucześnika, który
wygrał przetargzalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się zvłycięzcy od
zakupu na podstawie faktury sprzętu w terminie wskazanym w pkt 13, wadium ulega
przepadkowinarzecz Sprzedającego. PozostaĘm uczestnikom przetargu wadia zwraca się
niervłłocznie. Uczestnikom,którzy wpłacili wadium w Kasie Spółki, zyvraca się je w terminie
3 dni od rozstrz}gnięciaprzetargu w Kasie Spółki. Wadium wpłacone na rachunek
Sprzedawcy zostanie zwrócone uczestnikowi przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez niego, na kosź uczestnika przetargu.

8. Nabywca ponosi wszystkie koszty doĘczące pokrycia zobowiązań rwiązanych z
przeniesieniem prawa własnośc i przedmiotu przetar gu.

9. Przetarg przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Prezesa
Zarządu Sprzedającego. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.

l0. Ceny oszacowania sprzętu i wyposażeniaprzeznaczonego do zbycia są cenami minimalnymi
netto,

1 1. Dopuszcza się możliwośó zakupu pojedynczych przedmiotów sprzedaży,

12. Oferent, który wygrał przetarg, zobowiązany jest zapłació cenę nabycia w terminie 7 dni od
otrzymania faktury. Wydanie przedmiotu sprzedaĘ nastąpić może tylko po wpłaceniu ceny
nabycia.

13. Przetargnieograniczony otwar§ odbędzie się w siedzibie spółki na terenie warsźatu
mechanicznego dnia 16-06-20żIr od godz.10:00 do godz.14:00

14. W przetargu mogąwziąó udziń tylko osoby które okźą się dowodem osobisĘm oraz
potwierdzeniem wpłaty wadium na dany sprzęt rolnicry którym zainteresowany jest oferent.

15. Oględziny sprzętu wystawionego na sprzedż odbędą się dnia 10-11.06.202Ir od godziny ,s

10:00 do godziny l4:00 po wcześniejszym uzgodnieniu chęci oględzin pod numerem telefonu
6ó1-919-859



Komisja Przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego ptzetargu.Protokół powinien
zawięrać informacje o:

a) terminie i miejscu orazrodzajuprzetargu;
b) informacje o ńożonych ofertach;
c) wyj aśnieniach i oświadc zeniach ńożony ch przez Oferentów ;

d) ofertach doPuszczonych i niedopu szczonychdo uczestnic zęnia w przetargo wraz z
uzasadnieniem;

cenY zaProPonowane w ofeńach, wybór najkorzystniejszej oferty wraz zuzasadnieniem
albo stwierdzenię o nie wybraniu żadnej z ofert;
uzasadn ieni u r ozstr ry gnięó podj ęĘc h przez komi sj ę pr zetar gow ą;
imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby, której oferta
zostŃa wybrana jako najkorzystniej sza w ptzetarga;

h) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej;
D dacie sporządzęniaprotokofu.
protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w jednym egzemplarzu, który podpisują
przewodnic zący i członkowie komisj i przetargowej.

18. Przetarg może się odbyÓ, chociażby wpĘnęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu.

19. Przetargodbędzie się w formie ustnej .

Ż0- Przętarg ustny polega natym) że jego uczestnicy licytują jak najv,ryższą cenę za
oftrowane sprzęty.

21. PrzewodniczącY komisji przetargowej informuje uczestników , że potrzecim wywołaniu
najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postępowania nie zostan ą przyjęte,

22. Przetargjest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, je żeli przinajńniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny ustalonej w ofertach
równorzędnych.

23, Po ustaleniu zglas7aniapostąpień przewodniczący Komisji przetargowej wywofuje trzykrotnie
ostatnią, najwYZizącenę i zamykaprzetarg,a następnie ogłaszaimię i nazwisko albo 1azwę
lub firmę osoby, któraprzetarg lvygrała,

24. przetatguważa się za zamkrlięĘ z chwilą podpisania protokołu,
Ż5. JeŻeliosoba ustalona jako wygrywaj ącaprzetatgodmówi zakupu lub nie dopełni formalności

uPrawniającYch ją do zakupu, wtedy komisja przetargowa wybiera kolejnego oferenta, który
ZaProPonowń najwYższą cenę spośród pozostaĘch ofert. Z osobą, która zaofęruj e najwyższą
cenę zostanie wystawiona faktura Vat

26. SPrzedawca OŚrodek'Hodowli ZwierzątZarodowych Sp. Z o.o. W Chodeczku zastrzega sobie
moŻliwoŚÓ zamknięcia przetargu bez wyboru ofeĘ orazmożliwość odwołania lub zmiany
warunków przetargu bez podania przyczyn.

" 27. Przekazanie przedmiotu przetatgl nasĘpi niezwłoczni e po zapŁacie za fakturę i
zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej zaprzedmiotprzetargu.Cenę nabycia
nabYwca uiŚci nie poŹniej, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymaniazawiadomienia (lub
faktury VAT), Przelewem na konta Sprzedającego Protokół wydania maszyny załącznik nr 3
do regulaminu

28. SPrzedawca OŚrodek Hodowli ZwierzątZarodovlychSp. Z o.o. W Chodeczku zastrzega sobie
możliwośó sprzedaĘ sprzętów po przeprowadzonym przetargana wolnym rynku.

29. Przetargnie jest organizowany w oparciu o ustawę Prawo ZamowieńPublicznych.
30. W zakresie spraw, których rorwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu,

:,^ zlstosowaniemająptzepisyKodeksuCywilnego.

e)

0
g)



31, SPory wYnikające z zaPisów Regulaminu będąrczstrzygane przezSąd właściwy dla siedzibyorganizatora przetargu.
32, osobą uPowąŻnioną do kontakt Ów z zainteresowanymi zakupem przedmiotów przetargu jest" Pan Bogdan Siedlecki66l9l9859

7.alaczniki:.
Zńźiczrfunr l - Ogłoszenie Przetargu
Zńącąiknr 2 - Wykaz środków trwĄch do przetargu
7ałącmiknr 3 - Wzór protokołu wydania
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