1.

Nazwa i siedziba sprzedajClcego:
Urzqd Miasta Rawa Mazowieeka
Plae Marszatka Jozefa Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowieeka
Tel. 46 814 37 31 fax. 46 814 43 23
e-mail: um@rawamazowieeka.pl

2.

Przedmiot przetargu:
Samoehod osobowy marki Opel Astra

0

nast~pujqeyeh danyeh teehnicznyeh:

Rok produkeji:

2003

Data pierwszej rejestraeji:

19.12.2003 r.

Nr rejestraeyjny:

ERW 5800

Nr identyfikaeyjny

(VIN):

WOLOTGF6935238f94

Kolor nadwozia:

srebrny

Pojemnose silnika:

1598 em, 74 kW

Rodzaj nadwozia:

sedan

Rodzaj skrzyni biegow:

manualna, 5-eio biegowa

Przebieg:

167670 km

Badanie teehniezne waine do:

10.02.2017 r.

Pojazd przeznaezony do sprzedaiy posiada wszystkie niezb~dne przeglqdy teehniezne. Silnik
pojazdu kwalifikuje
3.

si~ do naprawy/remontu.

Tryb przetargu:
Pisemny przetarg
Oferta pod rygorem niewainosei,

powinna bye sporzqdzona w formie pisemnej i musi

zawierae nast~pujqee dane oferenta:
1.

Imi~ i nazwisko lub nazwa firmy.

2.

Miejsee zamieszkania ( siedziba).

3.

Numer telefonu.

4.

Numer PE5ELw przypadku podatnikow
PE5ELnieprowadzqeyeh
podatnikami

dziatalnosci gospodarezej lub nieb~dqeyeh zarejestrowanymi

podatku od towarow

podlegajqeyeh obowiqzkowi
5.

b~dqeyeh osobami fizyeznymi obj~tymi rejestrem

i ustug. NIP w przypadku pozostatyeh podmiotow

ewideneyjnemu.

Dat~ sporzqdzenia ofert.

6.

Oferowanq een~.

7.

Oswiadezenie oferenta, ie zapoznat si~ ze stanem teehnieznym pojazdu i warunkami
przetargu.

4.

Cena wywolawcza samochodu:
Cena wywotaweza samoehodu wynosi 6000 zt brutto ( stownie )szese tysi~ey zt , zostata
ustalona na podstawie srednieh een rynkowyeh.
Przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku od towarow
pkt 2 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 11 marea 2004 roku
z 2011, nr 177, pOz. 1054).

0

i ustug na podstawie art. 43 ust. 1

podatku od towarow

i ustug ( Oz. U.

Warunkiem

przystqpienia do przetargu jest wniesienie wadium

w wysokosci

500 zt

(5townie: pi~cset ztotych) . wadium naleiy wptacac na rachunek bankowy Urzqd Miasta Rawa
Mazowiecka nr 24 9291 0001 0054 2395 20000010

( dow6d wptacenia wadium naleiy

zatqczyc do oferty).
Wadium wptacone przez oferent6w,

kt6rych oferty nie zostaty wybrane lub zostanq

odrzucone, zostanie zwr6cone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwtocznie
po dokonaniu wybory oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik
przetargu, kt6ry wygrat przetarg, uchyli si~ ad zawarcia umowy. Wadium ztoione przez
nabywc~ zostanie zaliczone na poczet ceny.

5. Termin, miejsce i tryb ztoienia oferty:
Ofert~ naleiy ztoiyc w zamkni~tej kopercie adresowanej w g wzoru :
Urzild Miasta Rawa Mazowiecka
Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
"Oferta na zakup samochodu Opel Astra"
Ofert~ naleiy przestac pod wskazany adres alba ztoiyc w biurze podawczym pok6j nr 17
w Urz~dzie Miasta Rawa Mazowiecka Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 5.

Komisja przetargowa
1.

odrzuci ofert~ jeieli:

Zostata ztoiona po wyznaczonym terminie w niewtasciwym

miejscu lub przez oferenta,

kt6ry nie wni6st wadium.
2.

Nie zawiera danych i dokument6w,
niekompletne,

zgodnie z wzorem formularza

nieczytelne lub budzq innq wqtpliwosc,

ofertowego

lub Sq one

zas ztoienie wyjasnien mogtoby

prowadzic do uznania jej za nOWq ofert~.

o odrzuceniu

oferty komisja przetargowa

zawiadamia niezwtocznie oferenta.

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 15.04.2016 r. a godzinie 12:10 w sali
konferencyjnej

7.

w Urz~dzie Miasta Rawa Mazowiecka Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 5.

Miejsce i termin w kt6rym moina obejrzec przedmiot przetargu:
Urzqd Miasta Rawa Mazowiecka Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 5.
Pojazd b~dzie udost~pniany

zainteresowanym

w dniach ad poniedziatku do piqtku w

godzinach pracy Urz~du po uprzednim powiadomieniu

telefonicznym.

Osoba do kontaktu Piotr Klimczak.
8.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo uniewainienia
samochodu bez podania przyczyny.

przetargu na sprzedai

1.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, kt6rego oferta b~dzie spetniata wymagania
okreslone w punkcie 3 niniejszego ogtoszenia i kt6re zaoferuje najwyiszq cen~ za pojazd
b~dqcy przedmiotem

2.

przetargu.

W przypadku ztoienia r6wnorz~dnych
zorganizuje dodatkowy

ofert a najwyiszej wartosci, komisja przetargowa

przetarg w formie aukcji dla oferent6w,

kt6rzy ztoiyli te oferty z

kwotq postqpienia nie niisza nii 100,00 zt. Komisja zawiadomi oferent6w
mowa w terminie dodatkowego
3.

przetargu.

Data podpisania umowy kupna - sprzedaiy zostanie wyznaczona niezwtocznie po
pozytywnym

4.

a kt6rych

zakonczeniu przetargu.

Nabywca jest zobowiqzany zaptacic cen~ nabycia pojazdu ( pomniejszonq
wptaconego wadium) przed podpisaniem

a wartosc

umowy kupna - sprzedaiy pod rygorem utraty

wadium.
5.

Wydanie przedmiotu
kupna - sprzedaiy.

sprzedaiy nabywcy nastqpi niezwtocznie po podpisaniu umowy

