Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż osobowego samochodu
marki Volkswagen Transporter T4
Nazwa i siedziba sprzedającego:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko
tel. 874282573 / 795005126
e- mail: gizycko@dps.pl

Przedmiot przetargu:
Marka i model pojazdu: samochód osobowy marki Volkswagen Transporter T4
TDi MR 96 2.7t o poj. 2461cm3
Numer rejestracyjny: NGI G888
Numer karty Pojazdu SERIA KP/AAA 2021162
Numer identyfikacyjny (VIN): WV2ZZZ70Z2H078685
Rodzaj powłoki lakierniczej: biała
Pojemność/ moc silnika: 2461cm3 ,65kW
Rok produkcji: 2001
Rodzaj silnika: typ AJT, R4, z zapłonem samoczynnym
Rodzaj nadwozia: kombi wydłużone 4 drzwiowe 9 osobowe
Data pierwszej rejestracji: 2001.12.28
Badanie techniczne ważne do: 2019.12.03
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym posiadający wszystkie
niezbędne przeglądy techniczne. W wyposażeniu dodatkowym posiada ABS, immobiliser,
radioodtwarzacz, 2 poduszki bezpieczeństwa, zamek centralny, fartuchy przeciwbłotne.
Pojazd w wyposażeniu posiada koła z oponami letnimi oraz zimowymi. Na wyposażeniu
znajdują się dwie pary kluczyków.

Tryb przetargu
Pisemny publiczny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem nieważności, musi być sporządzona w formie pisemnej, i musi zawierać
następujące dane oferenta:
1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. Adres siedziby oferenta,
3. Numer telefonu,
4. Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
5. Datę sporządzenia oferty,
6. Oferowaną cenę brutto,
7. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami
przetargu.
Cena wywoławcza samochodu
Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 7100 zł ( słownie: siedem tysięcy sto zł 00/100)
Sprzedający nie wymaga wniesienia Wadium.
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:
Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko
,,Oferta na zakup samochodu marki Volkswagen model Transporter T4"
Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w sekretariacie Domu Pomocy
Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko, do dnia 03.09.2020r.
do godz. 12.00
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, Komisja Likwidacyjna
będzie kontynuowała przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te z ofert, z
kwotą postępowania nie niższą niż 150 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa
powyżej o terminie aukcji.

Osoba do kontaktu: Agata Sowul tel. 4282573/ 795005126

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz bez wybrania
którejkolwiek z ofert.

Inne informacje;
1. Komisja Likwidacyjna wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd
będący przedmiotem przetargu.
2. Komisja likwidacyjna odrzuci ofertę jeżeli;


Zostanie złożona po wyznaczonym terminie, niewłaściwym miejscu;



Nie zawiera danych i dokumentów, tj. formularza oferty i oświadczenia lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3. Data podpisania umowy kupna- sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po
pozytywnie zakończonym przetargu.
4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy
kupna sprzedaży.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy
kupna sprzedaży.
Załączone dokumenty- pliki do pobrania:
Załącznik nr. 1- oświadczenie, oferta
Załącznik nr. 2- projekt umowy kupna- sprzedaży samochodu

