Ogłoszenie o przetargu
Nr DO.261.1.2018
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż
składników majątku ruchomego.
I.

Nazwa i siedziba sprzedającego.

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
ul. Traktorzystów 42
40-695 Katowice
Tel. 32 20 25 432
II.

Opis przedmiotu przetargu.

1. Samochód osobowy Opel Vivaro
Nr VIN: WOLF7BCD65Y712736
Rok produkcji 2005
Pojazd 9- osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich.
2. Samochód osobowy Renaut Kangoo
Nr VIN: VF1KCOWEF29556835
Rok produkcji 2003
3. Przyczepa samochodowa Niewiadów N-520 BH 3
Nr VIN: 1576
Rok produkcji 1992
dop. ładowność: 530 kg
Szczegółowy opis w załączniku nr 1a i 1b do ogłoszenia.
Opis rzeczoznawcy do wglądu w siedzibie Sprzedającego.
III.

Cena wywoławcza.

1. Samochód osobowy Opel Vivaro – 17 300,00 zł brutto
2. Samochód osobowy Renaut Kangoo – 5 800,00 zł brutto
3. Przyczepa samochodowa Niewiadów N-520 BH 3 – 300,00 zł brutto
IV.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku
ruchomego.

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
ul. Traktorzystów 42, 40-695 Katowice
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00
V.

Miejsce i termin złożenia oferty.

1. Oferent może złożyć tylko jeną ofertę na jeden lub więcej składników majątku ruchomego
określonych w punkcie II.
2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na zakup
……. (wymienić wszystkie składniki majątku, na zakup których złożono ofertę)” w siedzibie
Sprzedającego w Katowicach ul. Traktorzystów 42, w pokoju nr 5 lub nr 2 do dnia
21.06.2018r. do godziny 1500 osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich.
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3. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich za termin złożenia oferty uznaje się
datę i godzinę odbioru przesyłki przez Sprzedającego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 22.06.2018r. r. o godz. 900 w pokoju
nr 5.
5. Sprzedający wybierze ofertę, która będzie zawierała najwyższą cenę.
6. W przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny Sprzedający wzywa
oferentów do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych, przy czym
cena oferty dodatkowej nie może być niższa niż w ofercie pierwotnej.
7. Komisja odrzuci ofertę jeżeli:
a) zostanie złożona po terminie określonym w pkt. V ppkt. 2,
b) zostanie złożona w niewłaściwym miejscu,
c) nie będzie zawierać wymaganych dokumentów - wypełnionego formularza ofertowego,
dane zawarte w formularzu ofertowym będą niekompletne, nieczytelne lub będą budzić
wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
VI.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

1. Oferent składa wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru – załącznik nr 2 podpisany przez
oferenta lub osobę upoważnioną.
2. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.
VII.

Pozostałe informacje.

1. Sprzedający zawiadomi wyłonionego w wyniku przetargu Nabywcę o terminie zawarcia
umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągi 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy
Sprzedającego:
Bank PKO BP S.A.
nr rachunku: 22 1020 2313 0000 3502 0514 9853
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty. Za
termin zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe
Sprzedającego.
4. Nabywca otrzyma fakturę. VAT zwolniony.
5. Sprzedający dołącza do ogłoszenia wzór umowy sprzedaży - załącznik nr 3.
Zastrzeżenie: przetarg może zostać unieważniony bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania
przyczyny, a także w sytuacji uchylenia się wyłonionego w wyniku przetargu Nabywcy od podpisania
umowy lub nie dokonania zapłaty w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie.

Załączniki:
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a i 1b
Formularz ofertowy – załącznik nr 2
Umowa sprzedaży – załącznik nr 3

Katowice, 13.06.2018r.
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