
 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ  

KOMBAJNU ZBOŻOWEGO CLAAS MEGA 360 oraz 

 SIECZKARNIA CLAAS JAGUAR 682S 

z dnia 25 listopada 2015 roku 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory 

Obory 8, 05-520 Konstancin Jeziorna 

tel:   (22)-756-31-01 

faks  (22) 756-46-94 

strona internetowa: www.rzdwilanow.pl 

email: ajuzko@rzdwilanow.pl 

 

1. Kombajn zbożowy Claas Mega 360 

   
 

   
 

   
 

mailto:ajuzko@rzdwilanow.pl


2. Sieczkarnia Claas Jaguar 682S 

 

   
 

 
2. Cena wywoławcza:  

1. kombajn zbożowy Claas Mega 360 - 350.000,00 zł brutto  

(słownie: trzysta pięćdziesiąta tysięcy zł brutto) 

2. sieczkarnia Claas Jaguar 682S – 45.000,00 zł brutto  

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy  zł brutto)  

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisją przetargową w dniu 9 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Biurze Rolniczego 

Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory, Obory nr 8, 05-520 Konstancin Jeziorna 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:  

kombajn zbożowy Claas Mega i sieczkarnie Claas Jaguar 682S będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w: 

Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory, Obory nr 8, 05-520 Konstancin Jeziorna w dniach od 26 

listopada do 8 grudnia  2015 r., w godzinach 09.00 – 14.00. 

5. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego: 

1. Kombajn zbożowy Claas Mega 360: 

 Claas Mega 360 AC T3 

 rok produkcji : 2007; 

 przebieg: 3 462 roboczogodzin; 

 rodzaj silnika: diesel Mercedes 258 KM moc max; 

 wyposażenie: heder C 600 (6,07) z AC, stół do zbioru rzepaku, wózek, przystawka do kukurydzy 

Claas Conspeed 6-rzędowy, trzeci siłownik przenośnika pochyłego, odsysacz kurzu z chłodnicy, 

ogumienie przód 24,5 R32, ogumienie tył 14,9/80-24, kabina z klimatyzacją, ogrzewanie, informator 

pokładowy, siekacz słomy, zbiornik na ziarno 8 200 l, czujnik strat ziarna, Auto Contour, 

przezbrojenie do kukurydzy, rozrzutnik plew 

 stan: dobry, sprzęt regularnie serwisowany, sprawny i gotowy do eksploatacji. 

2. Sieczkarnia Claas Jaguar 682S: 

 rok produkcji : 1991; 

 przebieg: 2 903 roboczogodzin; 

 wyposażenie: adapter do zbioru kukurydzy czterorzędowy 

 stan: dobry, sprzęt regularnie serwisowany, sprawny i gotowy do eksploatacji 



6. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie: 

1. dla kombajnu zbożowego Claas Mega 360 – 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł) 

2. dla sieczkarni Claas Jaguar 682S – 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł) 

należy wpłacić do dnia 9 grudnia  2015 r. do godz. 9.00 na rachunek bankowy sprzedającego:  

BGŻ S.A. IX Oddział w W-wie 89 2030 0045 1110 0000 0030 3180. Liczy się data i godzina wpływu wadium na 

podany nr rachunku, nie zaś data i godzina wykonania przez oferenta dyspozycji przelewu 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

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

b)    oferowaną cenę, 

c)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub ze ponosi odpowiedzialność za 

skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

d)    dowód wniesienia wadium, 

e)    oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek  

„Oferta przetargowa na zakup kombajnu zbożowego Claas Mega 360/sieczkarni Claas Jaguar 682S.” 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 7.30-15.00, nie później jednak niż 9 

grudnia  2015 r do godz. 9.30 w Biurze Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory, Obory nr 8, 05-520 

Konstancin Jeziorna  

Termin związania ofertą: 30 dni  

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez 

podania przyczyny.  

10. Inne informacje: 

a) przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. nr 114 poz. 

761) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, 

b) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawaną maszynę, 

c) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, 

d) wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, 

e) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się  w 

terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, 

f) wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, 

g) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

     - uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy, 

h) komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 

     - została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł 

wadium 

    - nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą 

inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, 

i) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

  

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia. 

Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.  

Załączniki: 

         Załącznik nr 1 – oświadczenia 

         Załącznik nr 2 – wzór umowy 

  
       Dyrektor Rolniczego Zakładu 

       Doświadczalnego Wilanów-Obory 

             mgr inż. Wojciech Suwara 

 

 

 

 

 

 


