
  
 

 

 

 

    
 
                                                                            
                                     OGŁOSZENIE O PRZEATRGU 
                                                                                                        na sprzedaż pojazdu:  
                                                                                                   CIĄGNIK  SAMOCHODOWY 

                                                                                                     VOLVO  FM  4X2  410 KM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Organizator przetargu: 
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 26a (88 – 100 Inowrocław); spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045258, posiadając NIP o numerze 556-080-06-84, numer rejestrowy BDO 000016227 oraz kapitał zakładowy w wysokości 19.862.100 zł (słownie: dziewiętnaście 
milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100) – wpłacony w całości 

 

2.      Przedmiot przetargu: 

     Sprzedaż pojazdu: CIĄGNIK  SAMOCHODOWY  VOLVO  FM  4X2  410 KM - nr rej. CIN 1877A,  rok produkcji 2013,  przebieg: 541307 km 

 

3.      Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w opisanej i zamkniętej kopercie do dnia 19.12.2022 r. do godziny 15:00 w sekretariacie IKS Solino S.A. przy ul. Świętego Ducha 26 a, 88-100 Inowrocław lub za pośrednictwem poczty 

lub kuriera z dopiskiem ”Przetarg na sprzedaż pojazdu: Ciągnik samochodowy VOLVO FM 4X2 410 KM – nr rej. CIN 1877A” zgodnie ze Szczegółowymi warunkami przetargu, które znajdują się na stronie internetowej spółki 

www.solino.pl.  

         Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. 
Termin związania ofertą: 60 dni od dnia otwarcia ofert; 

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 60 dni od dnia otwarcia ofert. 

 

4.       Wadium:  

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata na konto bankowe PKO Bank Polski S.A. 67 1240 1196 1111 0010 0318 1952 wadium w formie pieniądza w wysokości 5 033,98 zł. 

 4a. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od momentu wystąpienia jednej z okoliczności : 
a) upływu terminu związania ofertą; 

b) zawarcia umowy  

c) odrzucenia oferty 
d) unieważnienia przetargu 

e) Oferent wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert 
 

5. Pytania dodatkowe dotyczące zakresu przedmiotu postępowania prosimy przesyłać na adres email: logistyka@solino.pl Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą. 

6.        Warunki przetargu mogą być przez Spółkę zmienione lub odwołane w każdym czasie i na każdym etapie przetargu bez konieczności podania przyczyny. 
7.        Przetarg może zostać unieważniony przez Spółkę w każdym czasie i na każdym etapie przetargu bez konieczności podania przyczyny albo zamknięty bez wybrania żadnej z ofert.  

 

Przedmiot postępowania 
przetargowego  

 
     Cena wywoławcza  NETTO 

CIĄGNIK  SAMOCHODOWY 

VOLVO  FM  4X2  410 KM 
nr rej. CIN 1877A 

50 339,84 zł 


