
Załącznik nr 1 chodeczek 10-11-2022r,

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp, z o,o,

w Chodeczku, 87-860 Chodecź

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących sprzętów imaszyn rolniczych będących

własnością Spółki:

Marka/Typ/Model
Nr

inWentarzowy

Cena wywoławcza
nettoLP Rodzai

Kosiarka dyskowa

Beczkowóz -przyczepa

Agregat upraWoWy

Siewnik

KultyWator

5iewnik do kukurydzy

Brona talerzowa

ż7o7 1594 20 000,00 zł
1

ź
Perkoz Vicon Extra 428H MRU9

VZK FKB1/1 2448/7 47 ]"0 000,00 zł

2602/590 30 000,00 zł
3

a
5

Kverneland tvp KW KTc 600 DNW

Accord DT Tandem

U900

2467 /596 9 000,00 zł

2285l59o 3 000,00 zł

2633l59t 52 500,00 zł
6 Amazone ED 602-K

ż756l59o 35 000,00 zł
7 LoZoVA Ducat DLM-5

U_902 ż383/592 3 000,00 zł
8

_-Ku 
I tywa t or ( A8 re 8a t u p ra *o*y )

PasZoWóz cią8any

KultVWator

SieWnik punktowy

Naczepa cięża rowa

267 4/7 47 18 000,00 zł
9

10

scARlBoLDl modeI 10M3

U900 PN 3 000,00 zł

2738/591 5 100,00 zł
LL KLE|NE UNl coRN 3 / 0220005

1807 /7 43 6 500,00 zł
Lz lFA HLs 9048/11 WKJ 6291

2753/74I 6 000,00 zł
13 Samochód osobowy

Hyundai Tucson 2,0 cRDl /

KM HJ N8lVP7U572373 cWL WJ01

- uszkodzony

Wykaz przedmiotów przetargu oraz Regutamin zamieszczone są na stronie www,ohzz,chodeczek,pI

Warunkiem ucżestnictwa W przetargu jest złożenie pisemnej oferty na formularzu ofertowym (zalącznik nr 3

do Regulaminu), w zamkniętlj kopercie z dopiskiem "przetarg 
nd sprzęty rolnicze" w terminie

do 22.rL.2022 do godziny 14:oo w sekretariacie ośrodka Hodowli Zwierząt ZarodowYch SP. z o,o, w Chodeczku

osobiście lub za pośrednictwem uslug pocztowych/ku rie r5kich na adres siedziby firmy (waŻne: o dacie doręczenia

decyduje data igodzina Wpływu oferty do organizatora przetargu, a nie data Wysłania),

Kaźda ofeńa powinna zawierać:

a) formularz ofertowy wraz z oświadczeniami,

ni poapiruną klauzutę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych,

c) oryginał udzielonego pełnorócnictr"a lub notarialnie potwierdzoną je8o kopię, w przypadku ustanowienia przez

oferenta pełnomocnika,

d) dowód wniesienia obowiązującego wadium,

Wadium W Wysokości 10% ceny wywolawczej należy wołu,|, !::|"*", na konto:

Bank ochrony środowiska 5.A. lź 14,ąo lozl zlo2 0001 358g 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, abY kwota wadium

żostała Zaksięgowana na koncie o.ńryrn ,po.aa,iącego na,ipóźniej dnia 2ż.LL.żo22r, do godziny 14:00,

otwarcieofeńodbędziesięWośrodkuHodowliZWierzątZarodowychSp.zo.o.wChodeczku20,87-860chodecz
W terminie Wyznacronu. o,r". oriiuioJni.rą."go komis.li, nie później niż 7 dni po upływie składania ofert .

Maszynyisprzętyrolnicze,któresąprzedmiotemsprzedaźy,możnaoglądaćWsiedzibieSpótkiwdniach2L-ŻŻ.tL.2022l.
w godzinach 10:oo_14:oo po upr"onirn uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonu ZnajdUjącYm się w Regulaminie)'

zastrzerasię praWo unieWażnienia przetar8u lub wycofania sprzętu bez podania przyczyny,


