
Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni 

Ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia, 

 

Ogłaszają 

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż: 

Pojazdu marki Volkswagen, Transporter T5 4MOTION  

Cena wywoławcza brutto 25 200,00 PLN 

1. Dane techniczne: 
- rodzaj pojazdu: ciężarowy do 3,5t 
- rok budowy: 2007 
- data pierwszej rejestracji: 18.12.2007r. 
- przebieg: 228 tyś km 
- silnik TDI 2,5 l, 96kW 
- nadwozie brygadowe + skrzynia ładunkowa 
- ilość miejsc: 6 
- ładowność 750 kg 
- kolor: niebieski 

2. Wyposażenie: 
- poduszki powietrza dla kierowcy i pasażera 
- klimatyzacja z regulacją manualną 
- radio CD 
- hak holowniczy 
- osłona rurowa przód 
- stelaż skrzyni ładunkowej z plandeką 
- opony zimowe 
- spoiler dachowy 

3. Informacje dodatkowe: 
- pojazd bezwypadkowy 
- pierwszy właściciel 
- pojazd bez widocznych uszkodzeń, sprawny technicznie, zarejestrowany 
- data następnego badania tech.: 06.12.2019r. 

4. Procedura przetargowa: 
- otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w 
Bogatyni, ul Żołnierzy II AWP 20 /pokój 211/ w dniu 22.10.2019r. o godz. 10.00 
- wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu należy wpłacić na konto PKO BP S.A. 
w Warszawie 04 1020 5226 0000 6002 0492 7606, lub w kasie Spółki do godz. 9.30 w dniu 
przetargu. Wadium nie podlega oprocentowaniu. 

5. Zastrzeżenia: 
a/ Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje 
ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej. 



b/ Wadium uczestników licytacji, którzy nie stali się nabywcami w wyniku licytacji, zostanie 
zwrócona bezpośrednio po zakończeniu licytacji. 

c/ Wadium złożone w gotówce, przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. 
Wadium to przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy. 

d/ Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny 

 
Dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu, bądź jego przedmiotu można 
uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Spółki tj. 7-15 pod nr telefonu 75 77 42 106 
wew. 119 lub 605 833 828, a także osobiście w siedzibie Spółki pokój 211. 
Pojazd można oglądać w dni robocze w godzinach 8-14.30 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 22 października 2019r. do godz. 9.30 w zamkniętej kopercie z napisem: 

„Oferta na zakup pojazdu marki Volkswagen Transporter. 

Nie otwierać do dnia  22 października 2019r. przed godz. 10.00” 

 

 
 

 


