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Mielec, dnia 22.09.2022r. 09/2022 

Euro-Eko Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu ogłasza przetarg  

na sprzedaż składników aktywów trwałych 

                                                                                                       

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych 

spółki Euro-Eko Sp. z o. o. przyjętego Uchwałą Zarządu Euro-Eko Sp. z o. o.  

z siedzibą w Mielcu z dnia 16.08.2022. 

1. Przedmiot przetargu: 

JCB 531-70 

1.1. Opis techniczny sprzętu: 

 

1.2.Dodatkowe informacje: 

SILNIK-brak możliwości uruchomienia, prawdopodobnie zatarty z powodu znacznego zapylenia i 

awarii układu chłodzenia,                                                                 

UKŁAD NAPĘDOWY- wyeksploatowany liczne wycieki z układu hydrostatycznego,  

UKŁAD KIEROWANIA- widoczne znaczne wycieki z siłowników, złączy, rozdzielaczy, udźwig 

nominalny 3100kg, na wysokość załadunkową 6,2m,        

KABINA I OSŁONY- zniszczona, nieszczelna, drzwi oberwane, uszczelki potargane, szyby 

porysowane i zmatowiałe, pulpit w desce rozdzielczej silnie zabrudzony, fotel operatora potargany, 

korozja podłogi, osłony skorodowane i spawane,               

Rodzaj i przeznaczenia ładowarka teleskopowa

Nr VIN JCB5TARJC01519687

Rok budowy 2010

Czas pracy 10000mtg

Okres eksploatacji pojazdu 15.05.2010-11.06.2021 (133mies.)

Kolor powłoki lakierowanej (rodzaj lakieru) żółty 1-warstwowy akrylowy

Dop.masa całk. 10200kg

Rodzaj kabiny krótka

Oznaczenie silnika JCB Ecomax

Jednostka napędowa z zapłonem czynnym

Pojemność/Moc silnika 4386ccm / 97kW (132KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów/układ cylindrów 4 / rzędowy

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Dane ogólne
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KOŁA i OGUMIENIE - pełne całkowicie zużyte wskutek intensywnej eksploatacji,  

KONKLUZJA - ładowarka niekompletna, wymaga kompleksowej naprawy zespołów i układów  

 

 

Cena wywoławcza: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) +23%VAT 

Wadium: 3.500,00 zł 

 

UWAGA: 

Przedmiot przetargu można oglądać w ZPPA w Kozodrzy od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8:00-14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z: 

Arkadiusz Lewicki, tel.  601 548 026 

Wojciech Kozioł, tel. 720 808 140 

 

Termin składania ofert upływa 21.10.2022r., o godz. 12.00. 
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2. Informacje dotyczące przetargu 

2.1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta (załącznik 

nr 3), 

b) oferowaną cenę (załącznik nr 3) i sposób finansowania, w szczególnych przypadkach 

promesę finansowania lub inny dokument potwierdzający dysponowanie odpowiednim 

poziomem środków finansowych, 

c) oświadczenie oferenta (załącznik nr 1) i klauzula informacyjna (załącznik nr 2), 

d) potwierdzenie wniesienia wadium na nr konta: 59 1140 1225 0000 3486 0200 1001  

( w tytule podać numer przetargu oraz nazwę firmy). 

2.2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu 

i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Oferta oraz załączone do niej dokumenty 

składane są w języku polskim. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele 

Oferentów posiadający upoważnienie do ich reprezentowania, którzy wpłacili wadium.  

2.3. W trakcie postępowania Euro – Eko sp. z o.o.  jest uprawniona do zmiany ogłoszenia 

oraz zmiany warunków przetargu, unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez 

podania przyczyny. 

2.4. Wadium przepada na rzecz Euro – Eko sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników aukcji 

nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także gdy oferent przetargu, którego oferta zostanie 

wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 14 dni liczonych od dnia 

doręczenia uczestnikowi przetargu powiadomienia o wyborze oferty  

2.5. Wadium złożone przez uczestników aukcji albo złożone przez oferentów 

uczestniczących w przetargu, którzy nie zostali wybrani jako nabywcy, zostanie 

zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu przetargu. Zwrot wadium 

nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu. 

2.6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny bez naliczania 

odsetek. Jeżeli wadium było wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w innej 

formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu pełnej ceny nabycia. 
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Załącznik Nr 1 do Regulamin zbywania składników aktywów trwałych Euro-Eko Sp. z o.o. z siedzibą w 

Mielcu  

 

 

Mielec, dnia ………………. 

(imię i nazwisko/nazwa Oferenta)  

 

(adres zamieszkania/siedziby) 

 

(Nr PESEL/Nr NIP ) 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Niniejszym oświadczam, iż: 

a) zapoznałam/zapoznałem się, akceptuję i nie wnoszę zastrzeżeń do stanu prawnego i faktycznego 

przedmiotu postępowania przetargowego,  

b) zapoznałam/ zapoznałem się i akceptuję bez zastrzeżeń Regulamin zbywania składników aktywów 

trwałych Euro-Eko z siedzibą w Mielcu,  

c) przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu/aukcji,  

d) zapoznałam/ zapoznałem się z treścią ogłoszenia,  

e) w przypadku nie uzyskania przez Euro – Eko sp. z o.o, zgód o których mowa w § 8 Regulaminu, nie 

będę wnosić żadnych roszczeń względem Spółki w związku z nie zawarciem umowy sprzedaży.  

 

 

 

(czytelny podpis)  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji transakcji oddania do odpłatnego korzystania aktywa trwałego (zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z późn. zm.).  

 

 

 

(czytelny podpis)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      39-300 Mielec ul. Wojska Polskiego 3                                                                          NIP: 817 18 17 858  

       euro-eko@ euro-eko.mielec.pl                                                                                          REGON: 830463275 

       euro-eko.mielec.pl                                                                                                             KRS: 0000069701 

       tel./fax: (17) 773 78 50                                                                                                      Kapitał Spółki: 9 977 000 zł                                                                 

   

 

Załącznik Nr 2 do Regulamin zbywania składników aktywów trwałych Euro-Eko Sp. z o.o. z siedzibą w 

Mielcu  

 

Mielec, dnia…………………. 

   

Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych przez Zbywającego, skierowana do Oferenta, w związku z 

prowadzonym postępowaniem przetargowym lub aukcyjnym  

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym 

postępowaniem przetargowym/aukcyjnym będzie Euro-Eko sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. 

Wojska Polskiego 3, zwana dalej Spółką. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce:  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia 

działań przed zawarciem umowy handlowej, tj. w celu związanym z postępowaniem zbycia 

składników aktywów trwałych Spółki przez Euro-Eko sp. z o.o.:  

….(należy wpisać dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer)… . 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty i osoby, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego postępowania, a także 

później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy 

i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych będą 

skutkować odrzuceniem Państwa oferty. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
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9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; — prawo 

do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 

 

(podpis przekazującego informację)  

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

przetargowego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

(czytelny podpis przyjmującego)  
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Załącznik Nr 3 Formularz ofertowy 

Mielec, dnia…………………. 

 

Formularz ofertowy przetargu nr …../2022 

 

1. Nazwa Firmy: 

 

 

 

 

2. REGON:     NIP:  

 

3. Kod, Miejscowość, województwo, powiat: 

 

-   ,       ,       ,  

 

4. Ulica, nr domu/ lokalu: 

 

             

 

5. Kontakt: 

 

      e-mail:             tel:                              

 

6. Ofertowana cena: 

 

                  zł netto   

 

 

7. Sposób finansowania: 
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