Regulamin sprzedaży przyczepy kempingowej Knaus Südwind

Załącznik nr 6
Bytom, dnia…………………….. 2021 r.
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PRZETARGU
na sprzedaż przyczepy kempingowej Knaus Südwind,
nr rejestracyjny SY 98201, nr inwentarzowy 8/748/11124.

rok

produkcji

1978,

Sprzedający:
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S. A. , ul. Chorzowska 25, 41 – 902 Bytom.
1. Przedmiot przetargu.
Przyczepa kempingowa Knaus Südwind, rok produkcji 1978, nr rejestracyjny SY 98201,
nr inwentarzowy 8/748/11124.
2. Oznaczenie czasu i miejsca przetargu.
Sprzedaż przyczepy kempingowej Knaus Südwind, rok produkcji 1978, nr rejestracyjny
SY 98201, nr inwentarzowy 8/748/11124 o wartości rynkowej określonej w operacie
szacunkowym
wynoszącej
………………………..
złotych
netto
(słownie:
…………………………… złotych 00/100) oraz cenie wywoławczej wynoszącej …….
złotych netto (słownie: …………………………. złotych 00/100), tj. ………………….
złotych brutto (słownie: …………………………. złotych 00/100) odbyła się w dniu
………...2021r. w budynku Zarządu CSRG S.A. w sali konferencyjnej na parterze o godz.
…..00.
3. Oznaczenie sposobu ogłoszeń o przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu ……….......….. w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.csrg.bytom.pl,
2) w widocznych publicznie dostępnych miejscach: na tablicy ogłoszeń w siedzibie
CSRG S.A. oraz w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego: w Bytomiu,
w Jaworznie i w Wodzisławiu Śląskim.
4. Liczba złożonych ofert, informacja o spełnianiu warunków udziału w przetargu (lista
uczestników przetargu, z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium) oraz
zaoferowaną ceną:
Lp.
1
2
3

Oferent

Wadium

Oferowana cena

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia ......... oferentów.
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5. Przebieg przetargu:
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
6. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firma i siedziba nabywcy.
Oferentem, który zaoferował najwyższą cenę jest:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Cena zaoferowana przez nabywcę.
Nabywca zaoferował cenę wynoszącą……………………………………
8. Oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny.
Nabywca wniósł wadium w wysokości………………………… Kwota ta zostanie zaliczona
na poczet ceny sprzedaży.
9. Wnioski i oświadczenia członków Komisji Przetargowej.
………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………...............................
10. Imiona i nazwiska oraz podpisy członków Komisji Przetargowej.
1) Sylwia Kulik …………………………

3) Małgorzata Leś ……………………..

2) Katarzyna Grudzień …………………

4) Marcin Pachoński …………………..

Decyzja Zarządu CSRG S.A.
Akceptacja Zarządu / Brak akceptacji Zarządu
………………….……

………………………..

mgr Krzysztof Kubera
Wiceprezes
ds. Ekonomiki i Finansów

mgr inż. Andrzej Kleszcz
Wiceprezes
ds. Technicznych

……………………….…..
dr inż. Piotr Buchwald
Prezes Zarządu
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