
                                                                                                        

 

 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu 

41 – 902 Bytom ul. Chorzowska 25 

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000223325, kapitał zakładowy 16.000.000,00 PLN w całości wpłacony, 

NIP:626-000-38-20 , REGON: 000023432 

 

OGŁASZA 

 przetarg pisemny na zakup następujących samochodów ciężarowych: 

 

1. CITROËN Berlingo 2.0 HDI Kat 2.0t nr rej. SY 15723:  

- model pojazdu: Berlingo 2.0 HDI Kat. 2.0t 

- wersja: Multispace 

- rok produkcji: 2001 

- kolor: biały 1-warstwowy typu uni 

- rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe  

- rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym 

- pojemność / Moc silnika: 1.997 ccm / 66kW (90KM) 

- przebieg:  179.233 km  

za cenę wywoławczą 4.000,00 złotych brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 

 

2. VOLKSWAGEN nr rejestracyjny SY 15022 

- model pojazdu: LT 46 TDi MR’99 E2 4,6t 

- rok produkcji: 2001 

- kolor: biały 1-warstwowy akrylowy 

- rodzaj zabudowy: podwozie z zabudową specjalistyczną  

- rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym 

- pojemność / Moc silnika: 2.461 ccm / 80kW (109KM) 

- przebieg:  30.511 km  

za cenę wywoławczą 12.000,00 złotych brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 

00/100). 
 

3. MERCEDES-BENZ nr rej. SY 21483:  

- model pojazdu: 412D Sprinter 4.6t 

- rok produkcji: 1996 

- kolor: biały 1-warstwowy typu uni 

- rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy 2 osobowy  

- rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym 

- pojemność / Moc silnika: 2.874 ccm / 90kW (122KM) 

- przebieg:  265.493 km  

za cenę wywoławczą 6.000,00 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 

 

 

Przetarg prowadzony będzie przez Komisję przetargową powołaną Uchwałą Nr 167/V/2018 

Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2018 roku, w budynku Zarządu CSRG S.A. w sali 

konferencyjnej na I piętrze o godz. 10 00 

 

Oględzin pojazdów można dokonywać w każdym dniu roboczym od poniedziałku do piątku, 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z : 
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 Panem Januszem Kowalskim  tel. 032/388 05 54, kom.: 600 465 214  

 Panem Tomaszem Kaczmarkiem tel. 032/388 05 54  

w godzinach od 1000 do 1400 na terenie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu 

ul. Chorzowska 25.  

Wszelkich informacji związanych z niniejszym ogłoszeniem można uzyskać w zakresie 

technicznym pod numerem tel. 32/388 05 54 oraz 600 465 214 (Pan Janusz Kowalski), w zakresie 

formalnym 32/388 04 33 (Pani Sylwia Kulik) oraz 32/388 04 27 (Pani Aleksandra Czyż). 

 

Opłaty oraz podatki związane z zakupem pojazdu obciążają nabywcę. 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (złotych polskich): 

 

1. Na samochód CITROËN Berlingo 2.0 HDI Kat 2.0t nr rej. SY 15723 w wysokości 

400,00 złotych (słownie : czertsta złotych 00/100). 

2. Na samochód VOLKSWAGEN nr rejestracyjny SY 15022 w wysokości 1.200,00 

złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). 

3. Na samochód MERCEDES-BENZ nr rej. SY 21483 w wysokości 600,00 złotych 

(sześćset złotych 00/100). 
 

w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku przelewem na konto bankowe Spółki w GETIN 

Bank S.A. Oddział Bytom nr 33 1560 1049 0000 9030 0004 9333 z dopiskiem na blankiecie 

przelewu: „Wadium przetargowe na zakup samochodu ciężarowego marki …………………..” 

 

Ofertę należy składać w formie pisemnej wraz z dowodem wpłaty wadium, w nieprzejrzystym 

i zamkniętym opakowaniu. 

Opakowanie z ofertą powinno być zaadresowane do organizatora przetargu na adres: 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. 

ul. Chorzowska 25 

41 – 902 Bytom 

z dopiskiem: 

„Oferta na zakup samochodu ciężarowego marki ………………” 

Nie otwierać przed terminem 16 kwietnia 2018 roku 

 

Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią:  

Regulaminu sprzedaży samochodów ciężarowych, stanowiącego własność Centralnej Stacji 

Ratownictwa Górniczego S.A., 

który jest do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 800 – 14 00 od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 16 kwietnia 2018 roku i na stronie internetowej 

www.csrg.bytom.pl 

 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. może odstąpić od przetargu, unieważnić 

przetarg bez podania przyczyny odwołać, zmienić warunki przetargu lub ogłoszenie 

o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, 

w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, 

unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. 

 

Uczestnikom przetargu nie będą w następstwie tego przysługiwać żadne roszczenia 

odszkodowawcze. 

http://www.csrg.bytom.pl/

