
Danko HR Sp. z o.o. z/s w Choryni 

ZNR Kopaszewo  

Kopaszewo 47 

64-010 Krzywiń 

 

 

 

 

                                                                         Do  

                                                                                Zarządu Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni. 

 

Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo zwraca się z prośbą o powołanie komisji przetargowej w  celu 

sprzedaży w drodze przetargu maszyn  rolniczych: 

 

Tadeusz Spurtacz – Dyrektor ZNR Kopaszewo – przewodniczący 

Danuta Hądzlik – członek Zarządu  - członek 

Zbigniew Maćkowiak- Kierownik Warsztatu Mechanicznego – członek 

Mateusz Kaźmierczak- Specjalista ds. produkcji roślinnej – członek 

Radosław Toporowicz – Kierownik ds. produkcji - członek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Danko HR Sp. z o.o. z/s w Choryni 

ZNR Kopaszewo  

Kopaszewo 47 

64-010 Krzywiń 

 

 

 

 

                                                                         Do  

                                                                                Zarządu Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni. 

Zakład Nasienno- Rolny Kopaszewo, zwraca się z prośbą o akceptację cen minimalnych na maszyny i 

urządzenia rolnicze, które zostaną poddane przetargowi oraz akceptację regulaminu przetargu. 

 

 

Wykaz środków trwałych do przetargu ofertowego nieograniczonego. 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Nr inwentarzowy Minimalna cena zbycia  
(netto) 

1. Sadzarka do ziemniaków 4-rzędowa  
S211 

591/09/338 1680 PLN 

2. Kombajn ziemniaczany Anna Z644 594/06/264 3220 PLN 

3. Ciągnik rolniczy Ursus C360                  
CZN C856 

746/07/504 3780 PLN 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni 

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo 

Kopaszewo 47 64-010 Krzywiń 

Tel. (65) 51-78-170/71 Fax (65) 51-78-326 

__________________________________________________________________________________ 

 

Regulamin przetargu ofertowego nieograniczonego  

na sprzedaż środków trwałych. 

 

1. Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu (załącznik nr 1 do 

Regulaminu) na stronie internetowej Spółki pod adresem www.danko.pl, zamieszczeniu 

ogłoszenia prasowego (bez szczegółowego wykazu środków) oraz wywieszenie treści 

ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o.  

z/s w Choryni Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo i okolicznych miejscowościach 

(załącznik nr 2 do Regulaminu). 

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż środków trwałych DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o.  

z/s w Choryni Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo wymienionych w załączniku 3 do 

Regulaminu. 

3. Istnieje możliwość oglądu przedmiotów sprzedaży w dniach 24-25.04.2019 r. godz. 1000-1400  

na terenie Warsztatu mechanicznego (tel. 604131363). 

4. DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo 

zwana dalej sprzedającym nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów 

przetargu. 

5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, które do wyznaczonego terminu złożą pisemną ofertę 

(załącznik nr 4 do Regulaminu) w siedzibie Sprzedającego.  

6. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. 

Wadium należy wpłacić w Kasie Spółki lub przelewem na konto: BGK o/ Poznań  08 1130 

1088 0001 3156 1320 0001. 

7. Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium które zostanie zaksięgowane na koncie 

sprzedającego do dnia 10.05.2019r. do godz. 1400. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 

wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się zwycięzcy od 

zawarcia umowy (załącznik nr 5 do Regulaminu) w terminie wskazanym w pkt 13, wadium 

ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca 

się niezwłocznie. Uczestnikom, którzy wpłacili wadium w Kasie Spółki, zwraca się je w 

terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu w Kasie Spółki. Wadium wpłacone na rachunek 

Sprzedawcy zostanie zwrócone uczestnikowi przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez niego, na koszt uczestnika przetargu. 

8. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z 

przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu. 

9. Przetarg przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez  

Prezesa Zarządu Sprzedającego. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji 

przetargowej.  

 

10. Ceny oszacowania sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do zbycia są cenami minimalnymi 

netto. 

11. Dopuszcza się możliwość zakupu pojedynczych przedmiotów sprzedaży. 

12. Oferent, który wygrał przetarg ofertowy, zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 

wyznaczonym w zawiadomieniu o przyjęciu oferty lub 7 dni od otrzymania faktury. Wydanie 

przedmiotu sprzedaży nastąpić może tylko po wpłaceniu ceny nabycia. 

http://www.danko.pl/


13. Oferty z dopiskiem „Przetarg – na maszyny i urządzenia rolnicze” zawierające formularz 

ofertowy, należy dostarczyć w terminie składania ofert, tj. do dnia 10.05.2019 do godz. 1400 - 

do siedziby Spółki DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni  

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47, 64-010 Krzywiń. 

14. Za termin złożenia ofert uważa się termin ich otrzymania przez Spółkę. 

15. Oferty nadesłane lub złożone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Otwarcie ofert odbędzie się w Zakładzie Nasienno – Rolnym Kopaszewo, Kopaszewo 47,  

64 – 010 Krzywiń w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji nie później niż 

7 dni po upływie terminu składania ofert. 

16. Komisja przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien 

zawierać informacje o: 

a) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu; 

b) informacje o złożonych ofertach; 

c) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez Oferentów; 

d) ofertach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu wraz z 

uzasadnieniem; 

e) ceny zaproponowane w ofertach, wybór najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem 

albo stwierdzenie o nie wybraniu żadnej z ofert; 

f) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową; 

g) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby, której oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu; 

h) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej; 

i) dacie sporządzenia protokołu. 

17. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w jednym egzemplarzu, który podpisują 

przewodniczący i członkowie komisji przetargowej. 

18. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone 

w ogłoszeniu o przetargu. 

19. Przetarg odbędzie się w formie niejawnej. 

20. Forma niejawna. 

W formie niejawnej przetargu komisja przetargowa otwiera koperty z ofertami, dokonuje 

szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich albo stwierdza, że nie 

wybiera żadnej ze złożonych ofert dla poszczególnych przedmiotów sprzedaży. 

21. W przypadku złożenia równorzędnych o najwyższej wartości ofert, komisja przetargowa 

organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, z 

kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa, o 

terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie z treścią równorzędnych ofert. 

22. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia 

zakupu powyżej najwyższych cen zamieszczonych w równorzędnych ofertach, dopóki mimo 

trzykrotnego wywołania nie będzie dalszych postąpień. 

23. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników, że po trzecim wywołaniu 

najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postępowania nie zostaną przyjęte. 

24. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden 

uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny ustalonej w ofertach 

równorzędnych. 

25. Po ustaleniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie 

ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę 

lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 

26. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji 

przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

27. Jeżeli osoba ustalona jako wygrywająca przetarg odmówi zakupu lub nie dopełni formalności 

uprawniających ją do zakupu, wtedy komisja przetargowa wybiera kolejnego oferenta, który 

zaproponował najwyższą cenę spośród pozostałych ofert. Z osobą, która zaoferuje najwyższą 

cenę zostanie podpisana umowa sprzedaży. 



28. Sprzedawca DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Nasienno – Rolny 

Kopaszewo zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz 

możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn. 

29. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i 

zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia  

nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (lub 

faktury VAT), przelewem na konta Sprzedającego podane w umowie stanowiącej załącznik 

nr 5 do Regulaminu. 

30. Przetarg nie jest organizowany w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 

31. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

32. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

organizatora przetargu. 

33. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi zakupem przedmiotów przetargu jest 

Pan Maćkowiak Zbigniew (tel.604 131 363) oraz Pan Tadeusz Spurtacz (tel.604 131 355). 

 

 

Załączniki: 

 Załącznik nr 1 – wzór ogłoszenia o przetargu w prasie 

Załącznik nr 2 – wzór ogłoszenia o przetargu w afiszu 

Załącznik nr 3 – wykaz środków trwałych do przetargu 

Załącznik nr 4 – wzór oferty 

Załącznik nr 5 – umowa sprzedaży nr …………(projekt) wraz z protokołem wydania 

Załącznik nr 6 – powiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni 
  

Kopaszewo 47   64 – 010 Krzywiń 
Tel. (65) 51 – 78 – 170/71   Fax (65) 51 – 78 – 326 

www.danko.pl   znrkopaszewo@danko.pl 
 
 

załącznik nr 1 – wzór ogłoszenia o przetargu w prasie 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni 
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo 

Kopaszewo 47   64 – 010 Krzywiń 
 

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż 
 
 
 
 

Maszyny i urządzenia rolnicze można oglądać dnia 24-25.04..2019 w godz. 1000-1400. 
Termin składania ofert do dnia  10.05.2019 do godz. 1400 

Formularz ofertowy i regulamin dostępny na www.danko.pl 
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.danko.pl/
mailto:znrkopaszewo@danko.pl
http://www.danko.pl/


„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni 

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo 

Kopaszewo 47   64 – 010 Krzywiń 

Tel. (65) 51 – 78 – 170/71   Fax (65) 51 – 78 – 326 

www.danko.pl   znrkopaszewo@danko.pl 

 

załącznik nr 2 – wzór ogłoszenia o przetargu w afiszu 

 

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni 

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo 

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż 

 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Nr inwentarzowy Minimalna cena zbycia  
(netto) 

1. Sadzarka do ziemniaków 4-rzędowa  
S211 

591/09/338 2400 PLN 

2. Kombajn ziemniaczany Anna Z644 594/06/264 4600 PLN 

3. Ciągnik rolniczy Ursus C360                  
CZN C856 

746/07/504 5400 PLN 

 

 

 
Oferowany sprzęt można oglądać dnia 4-5.02.2019 w godz. 1000-1400  

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny. 

Formularz ofertowy i regulamin dostępny na www.danko.pl 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

„DANKO”  
ZNR Kopaszewo 

Kopaszewo 47 

64-010 Krzywiń 
65 51 78 170/71 

 

PRZETARG 

OFERTOWY 

NA MASZYNY  

I URZĄDZENIA 

ROLNICZE 
www.danko.pl 

 

Termin składania 

ofert pisemnych 
do.08.02.2019 

„DANKO”  
ZNR Kopaszewo 

Kopaszewo 47 

64-010 Krzywiń 
65 51 78 170/71 

 

PRZETARG 

OFERTOWY 

NA MASZYNY  

I URZĄDZENIA 

ROLNICZE 
www.danko.pl 

 

Termin składania 

ofert pisemnych 
do.08.02.2019 

„DANKO”  
ZNR Kopaszewo 

Kopaszewo 47 

64-010 Krzywiń 
65 51 78 170/71 

 

PRZETARG 

OFERTOWY 

NA MASZYNY  

I URZĄDZENIA 

ROLNICZE 
www.danko.pl 

 

Termin składania 

ofert pisemnych 
do 08.02.2019 

„DANKO”  
ZNR Kopaszewo 

Kopaszewo 47 

64-010 Krzywiń 
65 51 78 170/71 

 

PRZETARG 

OFERTOWY 

NA MASZYNY  

I URZĄDZENIA 

ROLNICZE 
www.danko.pl 

 

Termin składania 

ofert pisemnych 
do. 8.02.2019 

„DANKO”  
ZNR Kopaszewo 

Kopaszewo 47 

64-010 Krzywiń 
65 51 78 170/71 

 

PRZETARG 

OFERTOWY 

NA MASZYNY  

I URZĄDZENIA 

ROLNICZE 
www.danko.pl 

 

Termin składania 

ofert pisemnych 
 do. 08.02.2019 

„DANKO” ZNR 
Kopaszewo 

Kopaszewo 47 

64-010 Krzywiń 
65 51 78 170/71 

 

PRZETARG 

OFERTOWY 

NA MASZYNY 

I URZĄDZENIA 

ROLNICZE 
www.danko.pl 

 

Termin składania 

ofert pisemnych 
do 08.02.2019 

„DANKO” ZNR 
Kopaszewo 

Kopaszewo 47 

64-010 Krzywiń 
65 51 78 170/71 

 

PRZETARG 

OFERTOWY 

NA MASZYNY 

I URZĄDZENIA 

ROLNICZE 
www.danko.pl 

 

Termin składania 

ofert pisemnych 
do 08.02.2019 

 

  

http://www.danko.pl/
mailto:znrkopaszewo@danko.pl
http://www.danko.pl/
http://www.danko.pl/
http://www.danko.pl/
http://www.danko.pl/
http://www.danko.pl/
http://www.danko.pl/
http://www.danko.pl/
http://www.danko.pl/


„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni 

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo 

Kopaszewo 47   64 – 010 Krzywiń 

Tel. (65) 51 – 78 – 170/71   Fax (65) 51 – 78 – 326 

www.danko.pl   znrkopaszewo@danko.pl 

 

 

załącznik nr 3 – wykaz środków trwałych do przetargu 

 

  

Wykaz środków trwałych do sprzedaży w przetargu ofertowym nieograniczonym. 

 

 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Nr inwentarzowy Minimalna cena zbycia  
(netto) 

1. Sadzarka do ziemniaków 4-rzędowa  
S211 

591/09/338 2400 PLN 

2. Kombajn ziemniaczany Anna Z644 594/06/264 4600 PLN 

3. Ciągnik rolniczy Ursus C360                  
CZN C856 

746/07/504 5400 PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danko.pl/
mailto:znrkopaszewo@danko.pl


„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni 

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo 

Kopaszewo 47   64 – 010 Krzywiń 

Tel. (65) 51 – 78 – 170/71   Fax (65) 51 – 78 – 326 

www.danko.pl   znrkopaszewo@danko.pl 

 

 

załącznik nr 4 – wzór oferty 

 

 
L.p Nazwa środka trwałego Nr inwentarzowy Cena 

wywoławcza (zł.) 
Cena oferty 
(zł.) NETTO 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

 

OFERTA 
w przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych przez  

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo 

 

Ja niżej podpisany, składam ofertę na zakup środków trwałych w pisemnym ofertowym przetargu 

nieograniczonym w niżej określonym zakresie przedmiotowym i cenowym: 

 

 
*w kolumnie cena oferty, przy pozycji którą Oferent ma zamiar nabyć, należy wpisać proponowaną cenę. 

 
 

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy  ………………………………………….. 

Adres     ………………………………………….. 

Telefon kontaktowy   ………………………………………….. 

Numer PESEL / REGON  …………………………………………. 

Seria i nr dowodu osobistego  …………………………………………. 

Data i podpis Oferenta   …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danko.pl/
mailto:znrkopaszewo@danko.pl


„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni 

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo 

Kopaszewo 47   64 – 010 Krzywiń 

Tel. (65) 51 – 78 – 170/71   Fax (65) 51 – 78 – 326 

www.danko.pl   znrkopaszewo@danko.pl 

 

 

załącznik nr 5 – umowa sprzedaży nr …………………….(projekt) wraz z protokołem wydania 

 

UMOWA SPRZEDAŻY nr …………………………………… z dnia …………………… 

 

zawarta w dniu ……………………… w Kopaszewie, pomiędzy: 

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, 

Kopaszewo 47, 64-010 Krzywiń, NIP 698-00-11-223 zwanym dalej „SPRZEDAWCĄ”, 

reprezentowaną przez Dyrektora Zakładu – Tadeusza Spurtacza, 

a 

………………………………………………………………………………………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym seria i numer ……………. zamieszkałym (ą) 

………………………………………………………………………. zwanym dalej „NABYWCĄ”. 

 

§ 1 

 

1.Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem: ……………………………………...    

kolor: ………………, rocznik: ……….., numer rejestracyjny: ……………………., nr silnika: 

…………………………., przebieg: ………………………., inne:……………………………. 

…………………………………………………………………………. . 

2.Sprzedawca oświadcza, że opisana w pkt 1 ruchomość jest wolna od wad prawnych, w tym 

wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń. 

 

§ 2 

 

1.Nabywca oświadcza, że ruchomość określoną w pkt 1 § 1 umowy widział, a także dokonał jej 

osobistego, wnikliwego przeglądu technicznego, sprawdził oznaczenie numerowe pojazdu i dowodu 

rejestracyjnego, i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

2.Nabywca oświadcza, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego 

ruchomości będącej przedmiotem niniejszej umowy, jej właściwości, jej wszystkich parametrów 

oraz jej wyglądu. 

 

§ 3 

 

1.Sprzeadwca sprzedaje, a Nabywca kupuje ruchomość opisaną w pkt 1 § 1 za cenę ………………zł 

(słownie:.…………………………………………………………………………………………….). 

2.Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i zaksięgowaniu 

na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia, Nabywca uiści nie 

później, niż w terminie 7 dni dnia otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedawcy w BANK GOSPODARKI KRAJOWEJ  

nr rachunku: 08 1130 1088 0001 3156 1320 0001 lub gotówką w Kasie Spółki. 

3.Z tytułu niezapłaconej w terminie kwoty naliczane będą odsetki ustawowe. 

4.Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Nabywcy wszelkie posiadane przez 

niego rzeczy służące do korzystania z ruchomości. 

5.Sprzedawca wyda także Nabywcy niezbędne dokumenty związane z ruchomością, w tym: 

…………………………………………………………………………………………………………

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

6.Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 na Kupującego przechodzą wszelkie prawa  

i obowiązki związane z przedmiotem umowy. 

http://www.danko.pl/
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§ 4 

 

1.Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Nabywca. 

2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

3.W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. 

4.Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd właściwy dla Sprzedawcy. 

 

 

§ 5 

 

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

2.Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. 

 

 

   SPRZEDAWCA      NABYWCA 
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PROTOKÓŁ WYDANIA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 

do UMOWY SPRZEDAŻY nr ………………………… z dnia …………………… 

 

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży ………………………………………………………………………….                

o nr rej. ……………………………… o numerze identyfikacyjnym …………………………………. , 

nastąpiło dnia ………………………….….. r. o godzinie ………………. z miejsca postoju                                         

w ………………………………………………………………………………………………………. . 

 

 

SPRZEDAWCA     NABYWCA 
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załącznik nr 6 – powiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty 

 

  

Kopaszewo, dnia ………………..20…..r. 

 

 

 

 

Zawiadomienie o przyjęciu oferty 
 

Zarząd „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni zawiadamia o przyjęciu 

oferty złożonej w przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych przez  

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo na zakup: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Cena(y) nabycia  …………………………………………………………………………………. 

Do zapłaty  ………………………………………………………………………………… 

 

Oferent, który wygrał przetarg ofertowy, zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od 

otrzymania zawiadomienia (lub faktury VAT) w kasie „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w 

Choryni ZNR Kopaszewo, Kopaszewo 47, 64-010 Krzywiń lub przelewem na konto: 

BGK o/ Poznań  08 1130 1088 0001 3156 1320 0001. 

 

 

 

http://www.danko.pl/
mailto:znrkopaszewo@danko.pl

