
  

 

 

PSK  Rzeszów  sp. z  o. o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 

29, tel. 693 416 480 (zwana dalej Spółką) zaprasza do składania ofert nabycia 

następujących ruchomości:  

 

Opis  Szt. 

Cena 

wywoławcza 

netto            

1 sztuki 

Cena 

wywoławcza 

brutto          

1 sztuki Lokalizacja 

pawilon biurowy 

kontenerowy z 

klimatyzatorem 2 13 234,00 16 277,82 

 Łańcut, ul. Kolejowa, 

działka 1490/2  

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin sprzedaży ruchomości niskocennych 

spółki PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie”. 

 

Osoby zainteresowane nabyciem ruchomości winny złożyć ofertę w wersji papierowej 

w zaklejonej kopercie zaopatrzonej w dopisek „Przetarg – ruchomości niskocenne” lub też 

mailowo w formie dokumentów w formacie pdf. na adres mjasicabuk@gmail.com. 

W przypadku składania ofert w wersji papierowej osoby zainteresowane powinny przesłać ją 

na wskazany wyżej adres Spółki w terminie do dnia 21 marca 2022 r. Niezależnie od formy 

przekazania oferty, o dochowaniu terminu jej złożenia decyduje data wpływu na wskazany 

adres e-mail lub doręczenia do Spółki.   

 

Termin związania ofertą wynosi 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

Oferta powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę oferenta; 

2) datę sporządzenia oferty; 

3) określenie przedmiotu i ilości sztuk, którego oferta dotyczy; 

4) oznaczenie oferowanej ceny netto i brutto za 1 sztukę ruchomości;  

5) oznaczenie terminu związania ofertą (termin nie może być krótszy niż wskazany 

w ogłoszeniu); 

6) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia; 

7) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń 

woli w zakresie praw majątkowych; 

8) odpis lub wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru 

lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz inne 

dokumenty jeżeli z odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 22 marca 2022 r. o godzinie 11:00.  

 

Spółka wyznaczy nabywcy miejsce i termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 90 dni od dnia 

dokonania wyboru oferty nabywcy. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny 

jednorazowo najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca. 

 

Informacje o ruchomościach oraz „Regulamin sprzedaży ruchomości niskocennych spółki 

PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie” dostępne są na stronie 

internetowej www.weglokoks.com.pl, w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 

lub zostaną przesłane na adres mailowy wnioskodawcy. 

 

mailto:mjasicabuk@gmail.com
http://www.weglokoks.com.pl/


Termin składania ofert upływa 21 marca 2022r. 

 

Likwidator jest uprawniony w każdym czasie do unieważnienia postępowania w sprawie 

sprzedaży bez konieczności podawania przyczyny.  

 

Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks cywilny. 

 


