
 
 

Bytom dnia 06.02.2018r.  
 
 
 

Znak sprawy: KEM/17/2018 
 
 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
41- 940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Zi ętka  

ogłasza  ustny przetarg na sprzedaż następujących aktywów trwałych: 
 

1. Żuraw budowlany ŻB 75/100, nr inwentarza 1/642/30916,  nr fabryczny 2311,  
rok produkcji 1986.  

 
Termin przetargu: 28.02.2018r.  
Miejsce przetargu:  
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bob rek  
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, Budynek Ksi ęgowo ści, I pi ętro, pok. nr 8  
 
Sprzedawane aktywa można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania:  
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek- Piekary, Ruch Piekary, Piekary Śląskie,  
ul. Szybowa, Szyb „Dołki”.                                                                                                                                                                                                                                      
Osoba do kontaktu:  
Adam Sokoła, tel. 32/ 71 71 684, a.sokola@weglokokskraj.pl  
Wojciech Niespor, tel. 32/ 71 71 448, w.niespor@weglokokskraj.pl 
 
Wysoko ść ceny wywoławczej, wadium, post ąpienia, oraz godzina przetargu:  
 
Lp  Nazwa przedmiotu 

sprzeda ży  
Cena 
wywoławcza 
netto w zł 
(bez VAT)   

Post ąpienie 
w zł  

Wadium w zł  Godzina 
przetargu  

1.  Żuraw budowlany  
ŻB 75/100  

22 194,00 zł 300,00 zł  2 200,00 zł       9:00 

 

Przetargi będą przeprowadzone na warunkach określonych w Regulaminie postępowania 
przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
1. Warunki uczestnictwa w przetargu:  
1) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem postępowania przy sprzedaży zbędnych 
aktywów trwałych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., zamieszczonym na stronie 
www.weglokokskraj.pl w zakładce Pozostała sprzeda ż,  

2) informacje o firmie lub osobie fizycznej – podać imię i nazwisko oferenta, nazwę firmy, 
adres, NIP, REGON, PESEL, nr dowodu osobistego, nr do kontaktu oraz nr konta, na które 
należy dokonać zwrotu wadium,  

3) oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu 
przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,  

4) pełnomocnictwa dla osoby uczestniczącej w przetargu, podpisane przez osoby 
uprawnione,  

5) przedstawienie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.  
 



 
 

2. Wadium należy wnieść w wysokości określonej w powyższej tabeli na konto bankowe 
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.:  
 
BŻG BNP PARIBAS 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001  
z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:  
„Przetarg nr KEM/17/2018 na sprzeda ż Żuraw budowlany ŻB 75/100”  
najpóźniej do 27.02.2018r. 
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wadium, które dzień przed 
przetargiem znajdzie się na rachunku bankowym ogłaszającego przetarg. Wpłata wadium 
musi być dokonana przez oferenta biorącego udział w postępowaniu przetargowym.  
 
Pozostałe warunki uczestnictwa w przetargu zamieszczono na stronie www.weglokokskraj.pl 
w zakładce Pozostała sprzeda ż. 
 


