
OGŁOSZENIE O PMETARGU NA SPRZEDAZ

SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

1, Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Samodzielny Zespoł Publicznych Zakładow Lecznictwa Otwańego Warszawa Bemowo - Włochy

ul. Wrocławska 19, 01-493 Warszawa

Ie|.22 638 90 55, fax. 22836 24 89

2, Mieisce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofeń nastąpi przez komisję przetargowąw siedzibie organizatora przetargu w dniu

9 września 2014 r, o godz. 1 '1.00 w pok, nr 142,

3. Mieisce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomeqo:

a. Samochod będący przedmiotem przetargu mozna obejrzeó w siedzibie organizatora przetargu

przy budynku przychodni pzy ul. Wrocławskiej '19, po uprzednim umowieniu się pod nrtelefonu

226382333w,224.

b. Szczegołowe informacje na temat sprzedawanego składniku majątku ruchomego (pojazd)

mozna uzyskaĆ pod nr tel,22 638 23 33 w.224, Osoba do kontaktu - Jan Tomaszewicz,

4, Rodzaj. typ, cena pojazdu objętego postępowaniem:

Marka i typ pojazdu: Mercedes Benz Sprinter 30B CDl

VlN ; WD83036621 R2051 04

Pojemnośó silnika: 2151 ,00 cms

Rok produkcji: 2000

Data pienruszej rejestracji; 19 grudnia 2000 r,

Typ nadwozia: samochod osobowy

Przebieg: 250000 km

Termin obowiązkowego badania technicznego: brak aktualnego badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu netto w zł: 5000,00

Samochod byłuzywany do celow słuzbowych.

5. Wvmagania, jakie powinna spełniać ofeńa w prowadzonvm przetarqu:

Oferta pod ryqorem niewazności powinna być sporządzona w ięzyku polskim, formie pisemnei i

musi zawierac:

a. lmię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby

Oferenta, telefon, fax, NlP oraz numer REGON,



b. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej nalezy do oferty dołączyó odpis w

właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niz 6 m-cy przed upływem terminu składania

ofeń, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CED|G,

c, Oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,

d, Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem pzedmiotu przetargu lub, ze ponosi

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

e, Parafowany wzór umowy,

Wzor formularza ofeńowego oraz umowy w załączeniu.

6, Termin, mieisce i tryb złożenia ofeńy oraz okres, w którvm ofeńa jest wiążąca, krvterium

wyboru ofertv:

a. Ofeńę nalezy złożyć w zaklejonej kopercie, Koperta musi być zaadresowana wg następującego

wzoru: ,,SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy, ul, Wrocławska 19, 01-493 Warszawa. Oferta

przetargowa na zakup pojazdu osobowego.. Nie otwierać przed 9 września 2014 r, godz.

b.

1 1.00."

Ofeńy pisemne nalezy składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 w pok. nr 142w

siedzibie organizatora przetargu. Nie pozniejjednak niz do 9 września 2014 r, do godz. 10.00.

Termin związania ofeńąokreślony jest na 30 dni,

Kryterium wyboru oferty jest najwyzsza cena za pojazd objęty przedmiotem przetargu, Cena

sprzedazy nie moze byó nizsza od ceny wywoławczej.

7, Organizatorowi przetarqu przysługuje prawo zamknięcia przetarqu bez wybierania

którejkolwiek z ofert, bez podania przvczynv,

8. lnne informacje:

a. Pzetarg jest prowadzony na podstawie Uchwały nr XXX/648|2012 Rady Miasta

Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r, w sprawie określenia zasad zbycia,

oddania w dzierzawę, najem, uzytkowanie oraz użyczenia aktywow tnruałych

samodzielnych publicznych zakładow lecznictwa otwańego,

b. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki

regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na ktory złozył ofeńę, ze zrzeka się

roszczeń do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

c, Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie będzie przedmiotem negocjacji

między stronami,

d. Komisja przetargowa odrzuca ofeńę, jezeli: zostałazłożona po wyznaczonym terminie,

w niewłaściwym miejscu lub nie zawiera danych i dokumentow, o ktorych mowa w pkt 5

c.

d.



niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną

wątpliwość,

e. O odrzuceniu ofeńy komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

f. O wyborze ofeńy komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

9. Termin zawarcia umowy sprzedażv:

a, Zawarcie umowy sprzedazy nastąpi po wyborze przez Komisję przetargową

n ajkorzystn iejszej ofeńy.

b. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu ofeńy

zawierającej najwyzszą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora

przetargu, nie dłuzszym jednak niż7 dni od daty podpisania umowy,

c. Ceną nabycia jest wylicytowana kwota powiększona o obowiązującą stawkę VAT,

d, Wydanie przedmiotu sprzedazy nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny

nabycia,

e. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego

całkowitej ceny nabycia.

f. Wszystkie koszty i wydatki zwięane z nabyciem przedmiotu sprzedazy ponosi w

całości Kupujący.

Warszawa, 19 sierpnia 2014 r.


