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         KS/S/2/2013  

Informacja o zamiarze sprzedaży składników majątku 

I. Nazwa oraz adres Sprzedającego  

Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7  

tel. 032 49 40 663, fax. 032 49 40 662 

NIP: 9542699716 

 

II. Tryb sprzedaży: 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami 

majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach 

 

III. Rodzaj i przedmiot przeznaczony do sprzedaży: 

 

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż 5 (pięciu) sztuk przenośnych modułów kasowych  

 

1. Przedmiot postępowania dotyczy sprzedaży 5 (pięciu) sztuk przenośnych modułów kasowych 

o następujących parametrach: 

- Rok produkcji 2011 

- Data zakupu sierpień 2011 

- Wymiary  

Szerokość zewnętrzna 2435mm 

Długość zewnętrzna 3500mm 

Wysokość zewnętrzna 2800mm 

Wysokość wewnętrzna 2500mm 

Powierzchnia wewnętrzna 8,52m
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- Kolor RAL 9002 

- Dodatkowe informacje:  

stropodach jednospadowy warstwowy pokryty od zewnątrz blachą ocynkowaną grubości 

0,7mm; płyta Durelis V313 o grubości 10mm, wełna mineralna o grubości 100mm; blacha 

ocynkowana lakierowana; odprowadzenie wody w zewnętrznych rurach PVC; na podłodze 

wykładzina PVC GAMROT REKORD 31 o grubości 1,6mm; izolacja ścian bocznych – 

styropian o grubości 100mm; okna – 2 szt. PVC K1.1 białe o wymiarach 1165x1135 [mm]; 

drzwi zewnętrzne izolowane kolor RAL 9006 firmy HÖRMANN typu MZ z zawiasem 

sprężynowym; instalacja elektryczna trójfazowa, oświetleniowa; wentylacja grawitacyjna 

i mechaniczna;  

- w tym: cztery używane przez okres około 2 (słownie: dwóch) lat przenośne moduły kasowe oraz 

jeden nieużywany moduł kasowy.   

2. Miejsce położenia: 43-190 Mikołów, ul. Pokoju 2. 

3. Odbiór przedmiotu sprzedaży wykonany zostanie niezwłocznie po dokonaniu zapłaty całości 

ceny. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za implikacje prawne i finansowe w przypadku 

nieodebrania składnika majątku w terminie odbioru.  

4. Sprzedający dopuszcza możliwość osobistego dokonania oględzin składnika majątku przez 

zainteresowanego Oferenta najpóźniej na trzy dni przed terminem składania ofert po uprzednim 

złożeniu na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosku o udostępnienie 

przedmiotu sprzedaży do dokonania oględzin. 
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5. Szczegółowe zasady realizacji sprzedaży składnika majątku spółki zawiera załącznik nr 2 do 
Informacji o zamiarze sprzedaży składników majątku „Wzór Umowy”.   
 

 

IV. Sugerowana cena sprzedaży: 

 

1. Sugerowana cena sprzedaży za 1 (jedną) sztukę używanego, przenośnego modułu kasowego 

wynosi:   

7.000,00 zł netto, 

8.610,00 zł brutto 

 

2.   Sugerowana cena sprzedaży za 1 (jedną) sztukę nieużywanego, przenośnego modułu kasowego   

wynosi: 

9.000,00 zł netto, 

11.070,00zł brutto 

 

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu lub w kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem 

Oferenta oraz zapisem:  

„Sprzedaż przenośnych modułów kasowych” KS/ZP55/2013 Nie otwierać przed dniem 15 lipca 

2013 r., godzina 12:00” 

 

2. W przypadku braku powyższej informacji Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z  jej braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania 

oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

3. Ofertę należy składać w siedzibie Sprzedającego tzn. Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 

7, 40-040 Katowice (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00) 

w terminie do dnia 15 lipca 2013 roku do godz. 11:30.  

4. Termin składania ofert może zostać wydłużony. 

 

Postępowanie sprzedaży składników majątkowych będących własnością Spółki jest jawne. Nie 

ujawnia się jednak informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Oferent, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Nie można jednakże zastrzec informacji dotyczących 

sugerowanej ceny sprzedaży, terminu odbioru zakupionych składników majątku i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Ofertę należy sporządzić dokładnie według formularza załączonego do niniejszej Informacji 

(załącznik nr 1) lub na nim.  

2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.  

3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.  

4. Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie 

zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.  

5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta 

w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna 

(np. własnoręczny podpis opatrzony imienną pieczątką, czy też czytelny podpis składający            

się z pełnego imienia i nazwiska).  

6. W ofercie należy podać łączną cenę brutto (liczbowo i pisemnie) za zakup przedmiotu sprzedaży, 

zgodnie z formularzem ofertowym. 
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7. W postępowaniu sprzedaży składników majątku uwzględnione zostaną oferty dostarczone 

w wyznaczonym terminie, spełniające określone w niniejszym zapytaniu warunki, odpowiadające 

przedmiotowi sprzedaży.    

Oferent powinien wskazać łączną cenę za zakup składników majątku przeznaczonych do sprzedaży.  

Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich 

okoliczności mogących wpłynąć na cenę, obciążają Oferenta.  

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu sprzedaży składników majątku mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki  

zgodne z §4 ust. 1 lit. b i d Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego 

Spółki Koleje Śląskie Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach. 

 

VIII. Opis kryteriów, którymi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Sprzedającego.  

Przy ocenie ofert Sprzedający będzie się kierował następującym kryterium: 

- Cena brutto – 100 % 

Formuła oceny: 

(najwyższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert/cena brutto badanej oferty) x 100 pkt. 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Sprzedającego z Oferentami, a także wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami:  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Sprzedający i Oferenci przekazują 

pisemnie.  

2. Sprzedający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron                   

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.  

3. Sprzedający dopuszcza możliwość porozumiewania się droga elektroniczną, jednak każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.  

4. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie treści informacji o zamiarze sprzedaży 

składników majątku. Sprzedający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Sprzedającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Korespondencję należy kierować na adres: 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.  

ul. Wita Stwosza 7 

40-040 Katowice 

każdorazowo powołując się na numer postępowania KS/ZP/55/2013 z dopiskiem: 

„Sprzedaż przenośnych modułów kasowych” 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami: 

Sandra Lubecka - telefon kontaktowy 727030083, e-mail: slubecka@kolejeslaskie.com 

Łukasz Klasik - telefon kontaktowy 727030064, e-mail: lklasik@kolejeslaskie.com 

 

Sprawy należy kierować na fax. nr: 032 49 40 662  

 

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty oraz zawarciu umowy.  

Sprzedający powiadomi na piśmie wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

mailto:kcios@kolejeslaskie.com
mailto:lklasik@kolejeslaskie.com


 

4 

 

Sprzedający zawiadomi wybranego Oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy.  

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez podawania 

przyczyny, bądź przedłużenia terminu składania ofert.  

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania składnika majątku ze sprzedaży bez podania 

przyczyny w każdym czasie. 

 

Złożenie oferty stanowi akceptację faktu, iż sprzedawany składnik majątku jest rzeczą 

używaną, a Sprzedający nie udziela gwarancji i w odniesieniu do podmiotów, nie będących 

konsumentami wyłącza prawo rękojmi na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

 

Złożenie oferty będzie traktowane przez Sprzedającego jako zaakceptowanie przez Wykonawcę 

treści Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje 

Śląskie Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz okoliczności, że postępowanie w sprawie 

toczy się na jego podstawie.  

 

Informację o oferowanych do sprzedaży składnikach majątku przygotowali:  

 

Sandra Lubecka     

Łukasz Klasik 

 

Zatwierdza: 

 


