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                                       OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

Spółka pod firmą: „ Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU” zs. w Polanicy 

Zdroju,57-320 przy ul Zdrojowej 39 

Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 

 „ Kompletnej linii rozlewniczej PET do wody mineralnej gaz-ngaz/ 
azot dos./ 8000 bph / PCO 1881 / 0,5-1,5l „  

( dalej: Linia) 

I. Opis i zestawienie elementów składowych:  „ Kompletnej linii rozlewniczej PET do wody 
mineralnej gaz-ngaz/ azot dos./ 8000 bph / PCO 1881 / 0,5-1,5l „: 
 

1. Wywrotnica BOX TIPPER  typ BTB/L1800 nr 402  
 

2. Maszyna wydmuchująca SIG typ BLOMAX 6 nr 037, 2003 r. z zespołem  automatycznego 
podajnika preform  i osuszacz powietrza  RIEDEL typ PC315.01 –NE nr 2KC 031593508 

 
3.  Transport pneumatyczny butelek BTW – Bottle Jet  nr T-OI ok. 70 mb  

 
4. Monoblok rozlewniczy ALSIM typ RINSER ASMOJET  z szafą zasilająco – sterowniczą ALSIM  

 
5. Zestaw do zapraw - satulator ALSIM PC-8 MAX-MIX ze stacją mycia CIP MANUAL 1000L  

 
6. Etykietarka karezulowa KRONES  typ BEH- ETICETTIERMASCH 1 z drukarką atramentowa 

EBS-6000  
 

7. Kontroler RADWAG typ TMC 3/6 KTO/H1  
 

8.  Pakowarka w zgrzewki TWIN PACK typ GAP 35F z naklejką taśmy MGE 
 

9. Zespół sztaplarki zgrzewek na palety ALSIM  
 

10.  Etykietarka z drukarką WEBER typ Legi-Air 4050P 
 

11. Owijarka palet ROBOPAG typ HELIX HS 30  
 

12. Przenośniki 1 taśmowe płytkowe ASIM PCV80 8mb z łukiem   - 2 kpl.  
 

13. Zestaw przenośników 4 taśmowe płytkowe ALSIM KO 80  z napędem  - 3 kpl.   (etykietarka – 
pakowarka w zgrzewki ) 

 
14. Przenośnik 3 taśmowy płytkowy KO 80  z napędem  dł. 6,4 mb ( 2 łuki ) 

 

15.  Przenośniki zgrzewek rolkowe ALSIM  PCV   2 szt.  
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II. Kontakt ws. przedmiotu przetargu: 

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać kontaktując się z Dyrektorem 
Operacyjnym na adres e- mail: pawel.sudnik@staropolanka.pl lub  telefonicznie – tel. kom: +48 609 832 
252,  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00- 14.00. 

 Po telefonicznym umówieniu terminu, jak w pkt. 1, potencjalni oferenci mogą zapoznać się ze stanem 
Linii w miejscu jej obecnej instalacji, to jest Polanica – Zdrój, ul. Zakopiańska 3. 

 
III.  Cena wywoławcza: 

Cena wywoławcza wyżej wymienionej „Kompletnej linii rozlewniczej PET do wody mineralnej gaz-ngaz/ 
azot dos./ 8000 bph / PCO 1881 / 0,5-1,5l”  wynosi  1.163.008,20 zł netto (słownie: jeden milion sto 
sześćdziesiąt trzy tysiące osiem złotych i 20/100), tj. 1.430.500,08 brutto (słownie: jeden milion 
czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych  i 08/100). 

IV.  Informacja o przetargu: 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki 
Uzdrowiska Kłodzkie SA- Grupa PGU w Polanicy-Zdroju, przy ul. Zdrojowej 39. 
2. Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie 
licytacji, zgodnie z § 19 Regulaminu Przetargu, w przypadku wpływu dwóch i więcej zbieżnych cenowo 
ofert. O terminie licytacji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem. 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie dokumentów wskazanych w 
§ 10 Regulaminu Przetargu, w tym pisemnego oświadczenia o akceptacji „Regulaminu przetargu” 
stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
4. Ofertę należy złożyć lub przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Sekretariatu 
głównego w siedzibie spółki „ Uzdrowiska Kłodzkie S.A- Grupa PGU , ul. Zdrojowa 39, 57 – 
320 Polanica-Zdrój, w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 14.00  dnia 25 sierpnia 
2021 roku w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: „OFERTA 
na zakup linii rozlewniczej-nie otwierać”. 

V.  Informacja o wadium: 

1. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto, to jest w kwocie 71.525,00 zł. (słownie: 
siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych ) płatne jest na konto Uzdrowisk Kłodzkich 
S.A- Grupa PGU prowadzone przez ING numer rachunku 52 1050 1575 1000 0024 1485 8429 w 
terminie do dnia 25 sierpnia 2021 roku do godziny 23:59. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień 
wpływu wadium na powyższe konto. 
2. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium na zakup linii rozlewniczej” 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej. 
4. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy sprzedaży. 

VI.  Informacja o umowie sprzedaży: 

1. O terminie zawarcia umowy, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie lub w inny 
wskazany przez oferenta sposób do kontaktu. 
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2. Wszelkie koszty związane z nabyciem   Linii ponosi Kupujący. 
3. Kupujący uiszcza kwotę ceny nabycia (pomniejszoną o wadium zaliczone na poczet ceny) w terminie 7 

dni od dnia otrzymania faktury VAT. 
4. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż 15 dni od dnia otwarcia ofert lub wyboru Oferenta 

zgodnie z § 19 „ Regulaminu Przetargu”. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu 
podpisania umowy lub innym uzgodnionym przez Strony terminie.      

VII.  Informacje dodatkowe: 

1. Oferent, którego oferta została przez UK wybrana jest związany ofertą do czasu podpisania umowy. 
2. Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu i zostaną zwrócone 

Oferentom nieotwarte. 
3. Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. 
4. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty 

złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdej chwili bez podawania przyczyn. 
7. Treść Regulaminu Przetargu stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia 

VIII. Informacja dot.  przetwarzania danych osobowych: 

1. W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż  Kompletnej linii 
rozlewniczej PET do wody mineralnej gaz-ngaz/ azot dos./ 8000 bph / PCO 1881 / 0,5-1,5l 
zobowiązujemy się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a także przepisami Ustawy z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.). 

2. Informujemy, że w momencie przyjęcia oferty i w celu przeprowadzenia przetargu  będą przetwarzane 
dane osobowe osób występujących w imieniu Oferentów. Zakres przetwarzanych danych obejmuje 
służbowe dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko osób reprezentujących lub 
pełnomocnika Oferenta, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, dane kontaktowe (adres 
e-mail, numer telefonu). 

3. Administratorem pozyskanych danych osobowych będą Uzdrowiska Kłodzkie SA– Grupa PGU, zs. ul. 
Zdrojowa 39, 57-320 Polanica – Zdrój, z którym można kontaktować się listownie na adres firmy lub 
telefonicznie:  74 8680 242,  natomiast z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych można 
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych telefonicznie: 74 8680 220, 
drogą email: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl  lub listownie na adres jw. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes spółki (art.6 ust.1 
pkt.f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. przeprowadzenie przetargu. 

5. Szczegółowe informacje o Administratorze Danych  Osobowych oraz istotne informacje o zasadach 
przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt.2 powyżej oraz o przysługujących tym 
osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych  dostępne są na stronie internetowej pod 
adresem: [http://staropolanka.pl/aktualnosci/] 

6. Składający ofertę zobowiązuje się do zapoznania z niniejszą informacją wszystkie osoby wyznaczone 
przez niego do występowania w postępowaniu przetargowym. 

 


