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Znak sprawy: ZPOW/D/341-2/09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
I postępowanie przetargowe

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Lwowska 59
Tel./ Fax 018/ 441-55-15
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 02.lipiec 2009 roku o godz.
10 :15 (czwartek) przez komisję przetargową.
Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku
ruchomego:
Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie
sprzedającego przy ul. Lwowskiej 59 w Nowym Sączu od dnia ukazania się
ogłoszenia do dnia 02 lipca 2009 w godz. od 8:00 do godz. 15:00 od poniedziałku
do piątku, w dniu przetargu do godz. 10:00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 018/ 441-55-15.
4. Rodzaj, typ, pojazdu objętego postępowaniem .oraz cena wywoławcza.
Fiat Dukato , kolor biały, wersja Panorama, mikrobus 4 drzwiowy, 9 –cio
osobowy, Turbodizel.
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5. Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza 6 400,00,
słownie złotych: sześć tysięcy czterysta złotych

6. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacać w
sekretariacie Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Nowym Sączu ul.
Lwowska 59 , w godzinach od 8-15 od poniedziałku do piątku, a w dniu przetargu do
godz.10:00.
7.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać:
- Imię , nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, adres siedziby
oferenta, NIP, numer REGON, i nr telefonu kontaktowego.
- w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć
aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
- oferowaną cenę za przedmiot obciętym przetargiem oraz warunki zapłaty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
- dowód wniesienia obowiązującego wadium,
- parafowany wzór umowy
Wzór umowy oraz formularza ofertowego w załączeniu.
7. Termin i miejsce złożenia oferty oraz okres , w którym oferta jest wiążąca.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być opisana „ Oferta
przetargowa na zakup samochodu Fiat Dukato” – nie otwierać .
Oferty należy składać od dnia 18 czerwca 2009 do 02 lipiec 2009 do godz. 10:00, w
Sekretariacie Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu przy
ul. Lwowska 59.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Inne informacje:
•

•

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Dukato odbywa się
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w
sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i
gospodarstwom publicznym (Dz. U. Nr 191, poz.1957).
Przetarg rozpoczyna przewodniczący komisji podając do wiadomości
przedmiot przetargu ,jego cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia.
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Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na
samochód Fiat Dukato..
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu
przetargu, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia
przetargu.
• Wadium musi być wniesione wyłączenie w pieniądzu. Wadium w pełnej
wysokości zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu uczestnikom,
którzy nie wygrali. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostaje
zaliczone na poczet ceny sprzedaży .Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli
Zespół Placówek odstąpi od przeprowadzenia przetargu.
Wadium przepada w całości, jeżeli uczestnik wygra przetarg i uchyli się od
podpisania umowy oraz zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od daty
przetargu. Wydanie samochodu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu
ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty.
• Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Fiat Dukato wraz z
załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.zpow.bip.nowysacz.pl

Przygotowała Małgorzata Rolka
Beata Fortuna
Dyrektor
Zespołu Placówek Opiekuńczo
Wychowawczych w Nowym Sączu
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………………………………….
Miejscowość i data

……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
Imię i nazwisko osoby składającej ofertę.

Numer NIP………………………………
Numer REGON…………………………
Tel………………………………………

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania
przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu .
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym
pojazdu składam ofertę zakupu samochodu Fiat Dukato za kwotę……………………..zł.
Słownie złotych………………………………………………………………
W załączeniu dowód wpłat kwoty wadium.
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przetargowych.
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Umowa nr. 2/09
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY POJAZDU
Zawarta w dniu ................................................ w Nowym Sączu pomiędzy:
Sprzedającym :
Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu ul. Lwowska 59,
reprezentowanym prze Dyrektora Beata Fortuna
NIP: 734-28-38-508
Adres: Nowy Sącz ul. Lwowska 59
a
Kupującym ..........................................................................................................................
PESEL: .....................................................................................................................................
NIP: .....................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ........................................................................................
wydany przez .............................................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model/typ Fiat Dukato rok produkcji 1998
nr silnika ....................................................................................................................
nr nadwozia ...............................................................................................................
nr rejestracyjny KN 00219
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................................................
Słownie: ........................................................................................................................
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej
umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje.
Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.
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§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie
powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

..............................................................
Sprzedający

...............................................................
Kupujący

