Nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki
Nysa
NAZWA SPRZEDAJACEGO:
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance
64-932 Stara Łubianka ul. Kościuszkowców 2A
(48) 67-22160114

( 48) 67-2160193

e-mail: zspstaralubianka@op.pl

www.zspstaralubianka.pl

NIP: 764-23-93-080
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU PRZETARGU:
1. Opis samochodu
Samochód
Marka:
Model:
Nr identyfikacyjny pojazdu VIN:
Rok produkcji:
Nr rejestracyjny:
Masa całkowita:
Masa własna:
Dopuszczalna ładowność:
Liczba miejsc siedzących:
Data pierwszej rejestracji:
Data ważności przeglądu technicznego:
Wskazania drogomierza:
Kolor powłoki lakierniczej:
Liczba osi:
Pojemność silnika/ moc silnika:
Pojazd zarejestrowany na:

ciężarowo- osobowy
Nysa
522 TOWOS
390646
1992
PAA 3984
2500
1500
845
8
04.01.1993r
04.05.2005r
98007
zielony ciemny
2
2120
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych
(Ogrodniczych ) w Starej Łubiance
Pojazd przygotowany do zasilania gazem, ostatnie badanie techniczne 05.04.2004r
2. Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze od poniedziałku do
piątku w miejscowości Stara Łubianka ul. Kościuszkowców 2A w godz.8:00 do 15:00 po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny.
3. Upoważnionym do kontaktowania się w udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz
udzielania szczegółowych informacji z zakresu przedmiotu przetargu jest Anna Kubiak Tel
67-2160114 lub 67-2160193
4. Samochód marki Nysa cena wywoławcza 2000 zł.

CENA WYWOŁAWCZA 2000 zł.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ( TERMIN
PRZEPROWADZANIA PRZERARGU)
1.Ofertę należy złożyć Sprzedającemu, siedziba Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych 64-932
Stara Łubianka ul. Kościuszkowców 2A w sekretariacie szkoły, w terminie do dnia 24 maja
2016r do godz. 8:30
2. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkól Ponadgimnazjalanych 64-932 Stara Łubianka ul.
Kościuszkowców 2A w dniu 24 maja 2016r o godz. 8:45
3. Otwarcie kopert jest jawne.
4.Uwaga. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
Sprzedającego.
TRYB PRZETARGU ORAZ WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ
OFERTA.
1.1. Tryb przetargu: pisemny z możliwością aukcji.
1.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
1.3.Można złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot sprzedaży.
1.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
1.5. Pisemne oferty należy złożyć wg załączonych wzorów stanowiących odpowiednio
załącznik nr 1 do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ Oferta kupna samochodu
Nysa marka 522 TOWOS”
1.6. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę z pośród ofert nie
podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu.
1.7. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, przetarg zostanie
przeprowadzony w formie aukcji między tymi oferentami. O miejscu i terminie aukcji zostaną
powiadomieni oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty. Cena zaproponowana na aukcji
musi być wyższa od zaproponowanej w ofercie pisemnej.
1.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek
oferty, bez podania przyczyny.,
1.9.Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
1.10. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie www. zspstaralubianka.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej sprzedawanego pojazdu ( tzn. 200 słownie dwieście zł.) przed upływem
terminu składania ofert.

3. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium należy uregulować przelewem na
rachunek bankowy sprzedawcy: PKO BP SA O/ Piła 13 1020 3844 0000 1602 0175 8606
4. Dla ustalenia, czy wadium zostało prawidłowo wniesione, liczy się data wpływu środków
na rachunek bankowy sprzedawcy, nie zaś data dokonania przelewu przez oferenta. Zaleca się
umieszczenie w tytule przelewu „ wadium- samochód marki NYSA”
5.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty, na podany w ofercie numer konta.
6. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu.
7. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy gdy:
- żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
- uczestnik przetargu, który wygrał uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.
8. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z
przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERTY
1. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie,
w niewłaściwym miejscu, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych
w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie
wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, oferta jest ofertą wariantową.
2. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi oferenta o odrzuceniu jego oferty.
3. Wzór oferty na zakup samochodu marki Nysa
4. Projekt umowy kupna- sprzedaży

