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SPECYFIKACJA OFERTY SPRZEDAŻY  

oraz  

WARUNKI PISEMNEGO PRZETARGU  

ogłoszonego przez ELEWARR Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Spółki w Gądkach ul. 

Zbożowa 1, 62 - 023 Gądki 

 

 

 
I. Przedmiot sprzedaży:  

 

Lokomotywa spalinowa manewrowa SM-30 (849)  znajdująca się w Magazynie w Nowogrodzie 

Bobrzańskim. 

 

CENA WYWOŁAWCZA- 60.000,00 zł netto. 

 

Informacje techniczne Lokomotywy:  

- producent    - Fabryka lokomotyw „FABLOK” Chrzanów 

- typ     - Ls300 (SM30} 

- nr fabryczny    - 829 

- rok produkcji    - 1957 

- układ osi    - Bo”Bo” 

- masa służbowa lokomotywy  - 36000 kg 

- nacisk osi    - 89 kN 

- ciężar dopuszczalny pociągu  - 500 t 

- minimalny promień skrętu  - 80 m 

- moc znamionowa   - 257 kW 

- pojemność skokowa silnika  - 38,8 dm3 

- rodzaj przekładni   - elektryczna, prąd stały 

- sterowanie lokomotywy  - elektropneumatyczne 

- szerokość toru    - 1435 mm 

- całkowita długość lokomotywy - 10140 mm 

- największa szerokość lokomotywy - 3130 mm 

- największa wysokość od główki szyny - 4300 mm 

- siła pociągowa przy pracy ciągłej - 20 kN 

 

Lokomotywa posiada dokumentację:  

- świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego; 

- dokumentację systemu utrzymania pojazdu kolejowego; 

- świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego (termin ważności 19.04.2021r.); 

- aktualne protokoły badań TDT zbiorników sprężonego powietrza (termin ważności 31.05.2023r.).  

 

Lokomotywa wymaga przeprowadzenia w bieżącym roku przeglądu P5.  

 

II. Warunki przetargu. 

 

1. Pisemne oferty w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „PRZETARG: Lokomotywa spalinowa 

manewrowa SM-30” należy składać osobiście w sekretariacie lub drogą pocztową na adres: ELEWARR Sp. 

z.o.o Oddział Spółki w Gądkach ul. Zbożowa 1, 62 – 023 Gądki do dnia: 14.03.2023 r., do godziny 1200. 

Oferty dostarczone po tym terminie, nie będą rozpatrywane bez względu na termin ich wysłania. 

 

2. Oferta powinna zawierać: 

a. Oferowaną cenę netto. Oferent może złożyć jedną ofertę cenową. 

b. Dane identyfikacyjne oferenta – nazwę/imię i nazwisko, siedzibę/adres, status prawny oferenta wraz z 

odpisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące  przed datą złożenia oferty, 
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e. Oświadczenie, że oferent nie jest stroną ani uczestnikiem postępowania sądowego, bankowego lub 

administracyjnego, które mogą mieć wpływ na sytuację majątkową lub prowadzoną działalność gospodarczą 

(wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji), 

h. Oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie wszczęto i nie zachodzą przesłanki do wszczęcia  likwidacji, 

postępowania naprawczego i upadłościowego (wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji). 

i. Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne przedmiotu sprzedaży (wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji), 

k. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (wg. 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji), 

l. Potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6000 zł (słownie złotych: sześć 

tysięcy, 00/100). Wadium oferent powinien wpłacić na rachunek bankowy ELEWARR Sp. z o.o.:  

PEKAO S.A. Nr 24 1240 6292 1111 0010 5204 5968. Przez wpłatę wadium Sprzedający rozumie wpływ 

środków na konto Sprzedającego do dnia 14.03.2023 r. 

UWAGA: Ofertę należy złożyć wg. wzoru oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 

 

3.Ustala się następujące zasady w odniesieniu do wadium: 

 - wadium złożone przez oferenta, którego oferta i cena zostanie przyjęta zostaje zaliczone na poczet ceny 

nabycia, 

 - wadium przepada na rzecz Spółki ELEWARR w przypadku jeśli oferent, który wygrał przetarg, nie 

dokona wpłaty pozostałej części ceny lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy nabycia 

przedmiotu przetargu. 

 - wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia 

rozstrzygnięcia, względnie unieważnienia lub odwołania przetargu (przelewem). 

 

4. Zapłata za zakupione przedmiotu przetargu może być dokonana wyłącznie w formie przelewu na rachunek 

bankowy Sprzedającego. 

 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.03.2023 r. o godzinie 1230 w siedzibie ELEWARR Sp. z o.o.                                         

Oddział Spółki w Gądkach ul. Zbożowa 1, 62 – 023 Gądki. Otwarcia kopert dokona komisja 

przetargowa powołana przez Zarząd ELEWARR. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele 

Zamawiającego. 

 

6. Przy wyborze oferenta będzie decydowało kryterium najwyższej zaproponowanej ceny.   

 

7. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie pocztą lub na wskazany w ofercie adres 

mailowy. Po dokonaniu wyboru oferty Sprzedający ustala z Nabywcą termin zawarcia umowy sprzedaży 

nie później niż 1 miesiąc od dnia powiadomienia oferenta, z zastrzeżeniem punktu 10. 

 

8. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy sprzedaży. 

Przedmiot sprzedaży zostanie wydany bez zbędnej zwłoki. 

 

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do : 

• odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn bez ponoszenia jakichkolwiek 

skutków prawnych i finansowych, 

• zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, 

• wezwania do złożenia dodatkowych ofert cenowych (w sytuacjach wskazanych w pkt. 10), o czym 

Spółka poinformuje odrębnym pismem oferentów podając termin na ich złożenie,  

• zażądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia złożonych przez nich 

dokumentów, 

• zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz zmiany ogłoszenia o przetargu. 

10. W przypadku gdy zostaną złożone co najmniej dwie oferty z taką samą najwyższą ceną, oferenci którzy je 

złożyli zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Dodatkowe oferty nie mogą być 

niższe niż pierwotnie złożone.  

11. Sprzedaż przedmiotu przetargu nastąpi po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki. 

12. Do ceny netto oferty będzie doliczony podatek VAT. 

 

Bliższych informacji udzieli Państwu Pan Miłosz Buciora  tel. 691 958 054, w godzinach 7.00 - 15.00. 
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Lokomotywę można oglądać w dni robocze od 28 lutego do 13 marca 2023 br., godz. 9.00-14.00 po 

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – wzór oferty. 

Załącznik nr 2 – oświadczenia oferenta. 
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Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotu Sprzedaży 

 

 

 

............................................... 
 (pieczęć firmowa) 

 

 

OFERTA 

 
My niżej podpisani  

 

................................................................................................................................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz  

 

................................................................................................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Lokomotywy spalinowej manewrowej SM-30 (849),  znajdującej 

się w Magazynie w Nowogrodzie Bobrzańskim, niniejszym składamy ofertę na zakup ww. Lokomotywy 

 

 

w cenie ………………………………………………… zł  

słownie:  

(……………………………………………………………………………………….zł). 

 

Cena nie zawiera podatku VAT .  

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Integralną częścią niniejszej oferty są: 

• …………………………………………….…… 

• …………………………………………….…… 

• …………………………………………………. 

• ………………………………………….……… 

• ………………………………………….……… 

 

 

……............................., dn. ……............. 

                                                                                            ………..................................................................... 

                                                                                                                          (podpis i pieczęć oferenta/upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 2 do Specyfikacji Przedmiotu Sprzedaży 

 

 

 

 

 

…........................................   ..............................., dnia .................... 
(miejscowość) 

 
            (pieczęć firmowa) 

 

OŚWIADCZENIA  

Nazwa/Imię i Nazwisko oferenta: 

Adres oferenta:  

Telefon: Faks 

NIP: e-mail: 

 

 

 

oświadczamy, że: 
 

 

 

1. nie jestem stroną ani uczestnikiem postępowania sądowego, bankowego lub 

administracyjnego, które mogą mieć wpływ na sytuację majątkową lub prowadzoną 

działalność gospodarczą. 

2. w stosunku do mnie nie wszczęto i nie zachodzą przesłanki do wszczęcia  likwidacji, 

postępowania naprawczego i upadłościowego. 

3. wyrażam zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu sprzedaży. 

4. zapoznałem się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęliśmy je bez zastrzeżeń. 

5. zapoznałem się ze stanem technicznym Lokomotywy spalinowej manewrowej SM-30 (849),  

znajdującej się w Magazynie w Nowogrodzie Bobrzańskim  - akceptuję go i nie wnoszę w tym 

zakresie zastrzeżeń. 

 
 

 

 

................................................................................. 

(pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 


