Trzebnica, 01.06.2016 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO
Gmina Trzebnica
Pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
zaprasza przedsiębiorców do złożenia ofert
na
zakup używanego pojazdu - samochodu osobowego
marki CITROEN model C5
Dane identyfikacyjne pojazdu i parametry techniczne:
- typ / model C5 2,0 HDI lim 5/5
- nr rejestracyjny DTR W247,
- kolor nadwozia czarny metalik
- nr identyfikacyjny (VIN):VF7DCRHZB76472349,
- rok produkcji 2003,
- pojemność silnika 1 997 cm3,
- liczba miejsc siedzących 5,
- przebieg 270 139 km,
- data pierwszej rejestracji 16.12.2003 r.
- data ważności badania technicznego 18.12.2016 r.
- moc silnika 80 kW / 109 kM
- rodzaj paliwa: diesel
Wyposażenie pojazdu:
- dwustrefowa klimatyzacja
- oryginalne radio CD
- elektrycznie ustawiane lusterka
- elektryczna szyba tylna
- manualna, 5 – biegowa skrzynia biegów
- welurowa tapicerka
- ABS, ASR
- hak holowniczy
- 6 poduszek powietrznych
- wielofunkcyjna skórzana kierownica
- centralny zamek z pilotem
- wspomaganie kierownicy
- czujnik deszczu
- czujnik zmierzchu
- immobilizer
- podgrzewane lusterka boczne
- regulowane zawieszenie
- światła przeciwmgielne
- tempomat
Cena wywoławcza samochodu: 4 900,00 zł
(słownie: cztery tysiące dziewięćset 00/100 zł)
1. Podstawą oszacowania wartości pojazdu jest opinia biegłego – rzeczoznawcy nr
05A/WYC/GM/V/16 sporządzona przez Biuro Rzeczoznawstwa Samochodowego „PawAl” z
dnia 02.05.2016 r.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 250 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt 00/100 zł), które wniesione może być wyłącznie w pieniądzu –
przelewem na rachunek bankowy: BS Trzebnica nr 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005. Tytuł
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przelewu „Wadium – przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki CITROEN nr rej. DTR
W247”
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Sprzedający będzie uważał za
wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Sprzedającego
potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Sprzedającego przed upływem terminu
składania ofert.
Oferent, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z
prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium Sprzedający sprawdzi w
ramach własnych czynności proceduralnych.
Sprzedający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem oferenta, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik postępowania, który wygrał
przetarg:
a. Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
b. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Pojazd można oglądać w Trzebnicy, przy ul. Milickiej (na terenie oczyszczalni ścieków) od
poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14:00, w uzgodnieniu z p. Bogusławem Paterek,
tel. 601 426 609 lub Łukaszem Krężołek tel. 783 044 462
Oferty należy złożyć na wzorze, lub ściśle ze wzorem formularza oferty (załącznik nr 1).
Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych / kurierskich na adres:
Urząd Miejski, sekretariat, pok. 40, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica nie później niż
do dnia 15.06.2016 do godz. 10:30.
Koperta musi być opisana ściśle wg poniższego wzoru:
Oferta na zakup używanego pojazdu nr rej DTR W247
Nie otwierać przed dniem 15.06.2016 r. godz. 11:00

14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.06.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala
48. Po otwarciu ofert podaje się informacje dotyczące cen ofert.
15. Ogłaszający przetarg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w/w pojazdu.
16. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana, przystąpi
niezwłocznie do zawarcia umowy i w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy zapłaci
cenę kupna samochodu. Pojazd zostanie wydany niezwłocznie po potwierdzeniu wpłynięcia
należności na konto Sprzedającego.
17. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
a. Zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
Oferenta, który nie wniósł wadium lub nie jest przedsiębiorcą,
b. Nie będzie zawierać wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić
do uznania ich za nową ofertę.
18. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy

