
 

 
Nr sprawy DAZ-2401/1/22/PU 

Jastrzębiec, dn. 26.01.2022 r. 
 

 
Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN 

ogłasza: 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż urządzeń oraz maszyn rolniczych. 

 
Przedmiotem przetargu jest  sprzedaż urządzeń oraz maszyn rolniczych, stanowiących własność 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu zgodnie z 
poniższym zestawieniem: 
 
 

Lp. Nr 
inwentarzowy Marka Model Typ Rok 

produkcji 

Cena 
wywoławcza 

brutto 
1 5-5078 DeLaval  Udojnia mleka 1998 24 600,00 zł  

2 5-5076 Alfa Laval Agri TE-92 

Zbiornik na 
mleko Alfa 
Laval Agri 

Brak 
danych 9 840,00 zł  

3 5-5077 Alfa Laval Agri TE-92 

Zbiornik na 
mleko Alfa 
Laval Agri 

Brak 
danych 9 840,00 zł  

4 5-5163 DeLaval MW8 S 
Mieszalnik 
paszowozu  2012 18 204,00 zł 

5 5-5148 ZUPTOR  
Mieszalnik 

pasz  2004 4 674,00 zł 

6 5-5161 SIPMA S.A. H-186 
Rozdrabniacz 

SIPMA 2009 13 530,00 zł 

7 7-7072 SUCHEDNIÓW RAK 7A 
Wózek 

widłowy 1991  5 700,00 zł 

8 7-7008 URSUS 1222 
Ciągnik 
rolniczy 1987 18 600,00 zł 

9 5-5162 WEIDEMANN 1350 CX 45 Ładowarka 2008 38 100,00 zł 
 
Minimalne postąpienie dla pozycji 1-9 wynosi 100,00 zł brutto. 
 
Szczegółowy opis poszczególnych urządzeń i maszyn dokonany przez certyfikowanego rzeczoznawcę 
samochodowego znajduje się w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 04 lutego 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Instytutu Genetyki i 
Biotechnologii Zwierząt PAN, Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka,  Budynek E, sala 
konferencyjna. 
 
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne:  

 osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu 
osobiście, i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się 
uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać 
oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej 
podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego 



 

przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to 
pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.  

 spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu 
przetargu przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez 
wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do 
uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a 
także dokumentem tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości 
pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu 
pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa 
udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej z notarialnie poświadczonymi ich 
podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego 
przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to 
pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.  

 podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem 
przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania 
zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub 
osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości, i 
przedłożyć go/je komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika 
podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który to pełnomocnik 
winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do 
zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze 
Sądowym i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób, upoważniającego 
pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie 
z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości 
pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. 

 
Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu: Pan Sławomir Petrykowski  
tel. 602-764-134 
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 
 
Wydanie rzeczy nastąpi po zapłacie całości wylicytowanej ceny, na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego lub bezpośrednio do Kasy Zakładu 
Doświadczalnego mieszczącej się w Budynku D, pok. 117 : 
 

NR RACHUNKU: 91 1130 1017 0020 1469 8820 0005 
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Instytutu Genetyk i Biotechnologii 
Zwierząt PAN w Jastrzębcu pod adresem www.igbzpan.pl 
  
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu przetargu 
Załącznik nr 2 – Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją przetargową 
 
 


