
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ MERLO P34.7 

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. w Polkowicach z siedzibą przy  

ul. Dąbrowskiego 2  ogłasza sprzedaż ładowarki teleskopowej MERLO P34.7. 

Nazwa:     ładowarka teleskopowa Merlo  

Producent:    Merlo S.p. A. Włochy  

Rok produkcji:    2007 

Nomin. obciąż. gran. przy LSP: 3.4t 

Ogumienie standardowe: 405/70-24 

Środek ciężkości:   500mm 

Wysokość podnoszenia: 7m 

Ciężar:     6,6t 

Długość transportu:   4,18m 

Wysokość transportu:   2.475m 

Producent silnika:   Deutz 

Skrzynia:    hydrostatyczna (2/2) 

Stan licznika godzin:                     9661 

 

Maszyna wyposażona jest w dodatkowe akcesoria: 

a)  widły 

b)  łyżka 0,8 m3 

c)  łyżka 2,5 m3 

d) dodatkowe koło 
 

Ładowarkę teleskopową Merlo P34.7 można oglądać po uprzednim kontakcie telefonicznym 

pod numerem tel.: 606 897 483, na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 

Polkowice od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 13:00, od 05.02.2021r. do 24.02.2021r. 

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. Nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć 

ofertę. Dokumentację (formularz ofertowy, wzór umowy – złącznik nr 2, informacja o przetwarzaniu 

danych osobowych – załącznik nr 3) można również pobrać w siedzibie sprzedającego: Polkowicka 

Dolina Recyklingu sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, Dział Utrzymania Ruchu, I piętko 

pok. 7a. 
 

PDR sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Kupującym w przypadku rezygnacji ze 

sprzedaży ładowarki teleskopowej Merlo P34.7 

 

Ofertę potwierdzającą zakup należy składać do dnia 25.02.2021 r. do godziny 11:00  

w siedzibie Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. o.o. w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2 59-100 

Polkowice – sekretariat, w zaklejonej nieoznaczonej kopercie, zaadresowanej na adres: Polkowicka 

Dolina Recyklingu sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice z napisem: 
 

„Ładowarka teleskopowa Merli P34.7” 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 

do dnia 25.02.2021 r. o godzinie 11:30” 

Oferta winna zawierać: 

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i adres siedziby, 

- numer NIP lub Regon, 

- datę sporządzenia oferty,  

- podpisany wzór umowy, 



- zaproponowaną cenę zakupu, 

- oświadczenie, że osoba zainteresowana zapoznała się ze stanem przedmiotu sprzedaży, 

- nr telefonu. 
 

 

Kryterium oceny ofert: 

Najwyższa cena za ładowarkę teleskopową Merlo P34.7, jednak nie niższa niż cena wywoławcza tj. 

- 57 000,00 zł netto. 

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Sprzedającego. 

Informację można uzyskać pod nr tel. 606 897 483 w godz. 8:00 do 14:00 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2 Wzór umowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

 

Formularz Ofertowy 

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

           (imię i nazwisko/nazwa firmy Oferenta) 

 

.…….…………………………………………………………………… 

 

.…….………………………………………………………………….… 
         (miejsce zamieszkania /siedziba firmy Oferenta) 

 

Tel ……………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………. 

NIP ……………………………………………………………………… 

Regon …………………………………………………………………. 

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 2  

59-100 Polkowice 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zakupu:  

„Ładowarki teleskopowej Merlo P34.7.  

Oświadczam/ -my, że zapoznałem/ -liśmy się z warunkami określonymi w ogłoszeniu, 

przedmiotem sprzedaży oraz treścią wzoru umowy. 

Akceptuję/ -my w całości wszystkie warunki oraz składam/ - my ofertę zakupu: 

„Ładowarki teleskopowej Merlo P34.7”  

 

Na kwotę brutto …………………………………………………. zł  …………….….. groszy 

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

  

I. W załączniku dołączam/ - my podpisany wzór umowy. 

II. Uważam/ - my się związany/ - ni niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty rozstrzygnięcia 

przetargu.  

III. Oświadczam, iż zapoznałem się  z obowiązkiem informacyjnym stanowiącym załącznik  

nr 3  

 

 

 

………………………………… dnia ……………………………                              …………………………… 

          (Podpis) 



 

 
 

Załącznik nr 2  

 
WZÓR 

Umowa nr …………………..2021 

Sprzedaż ładowarki teleskopowej Merlo P34.7  
 

zawarta w dniu  ………………r.  z mocą obowiązywania od ……………….. r.  pomiędzy :  

Polkowicką Doliną Recyklingu spółka z o.o., z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

Fabrycznej - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS: 

0000710587, kapitał zakładowy 21 123 700,00 zł, NIP: 5020116033, REGON: 368345060, numer 

BDO 000009405 

reprezentowaną przez : 

Tadeusza Żmigrodzkiego – Prezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, 
 
a: 
……………………………………… 
. …………………………………….. 
 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………….. legitymującą/ -ym się dowodem osobistym seria ……….. 

numer ………….………… wydanym przez  ……………………………………………………... 

Zamieszkałą/ -ym w ………………………………………………………………………………… 

 
zwanym w dalszej części umowy Kupującym, 
w wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: Ładowarka teleskopowa Merlo P34.7 
Rok produkcji ………. 
Nr ………….. 
 

§ 2 
1. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, 

jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest ten pojazd, oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

2. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje pojazd opisany w § 1. 
 

§ 3 
1. Kupujący tytułem ceny za zakup przedmiotowego pojazdu, zapłaci Sprzedającemu kwotę brutto 

…………………….……… złotych  …………..……….groszy. 
(słownie: ……………………………………………………………………), przelewem na rachunek 
bankowy Sprzedającego nr ……………………………………………………………………………………… 
2. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie  ….. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy 
 

§ 4 
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 

20 w Polkowicach, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, niezwłocznie po dokonaniu 
zapłaty należnej kwoty, o której mowa w § 3. 

2. Datą zapłaty należnej kwoty jest datą jej wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego określony 
w §3.  

3. Sprzedający wyda Kupującemu wszelkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do 
prawidłowego korzystania z niego. 



 
§ 5 

1. Kupujący stwierdza że znany jest mu stan techniczny ładowarki określonej w § 1 niniejszej umowy 
i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.  

2. Strony ustaliły, że koszty transakcji wynikające z ustaleń niniejszej umowy obciążają Kupującego.  
3. Strony wyłączają uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży.  

  
§ 6 

 Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 

 

§ 7 
Strony nie dopuszczają dla swych oświadczeń woli formy dokumentowej, o której mowa w art. 772  

k.c. czynią formę pisemną pod rygorem nieważności jako formę wyłączną. 

§ 8.  

Spory zaistniałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą załatwiane w drodze polubownej,  

a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 

ze względu na siedzibę Sprzedającego.  

 

§ 9.  

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 
 
 
 

Sprzedający:          Kupujący: 
 
 
 
  

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

informujemy, że:  

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. ul. 

Dabrowskiego 2, 59-100 Polkowice (dalej: Administrator) 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., 

ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, e-mail iod@pdr-eko.pl 

3. Cel przetwarzania, podstawa prawna 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b w celu 

realizacji umowy  

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcami przetwarzanych danych będą: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Administratorem 

przetwarzają dane osobowe. 

5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i 

rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 

6. Prawa osób których dane będą przetwarzane 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usnięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit.b i e RODO 

przzenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO oraz wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 

W przypadkach powizięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

7. Informacja o dowolności danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, a 

konsekwencją odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita niemożność wykonania 

umowy 

8. Informacja o wysłaniu danych poza teren Unii Europejskiej 

Pani/Pana dane nie będą wysyłane poza teren Unii Europejskiej 

9. Informacja o profilowaniu 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatzowany i nie będą profilowane. 

 


