Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż środka trwałego
samochodu osobowego Polonez Caro Plus:
W oparciu o uchwałę nr 123/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż środka trwałego oraz powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży środka
trwałego w drodze publicznego przetargu w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach, Dom
Pomocy Społecznej w Owczarach ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego
Polonez Caro Plus.
.
Sprzedający:
Dom Pomocy Społecznej w Owczarach,
Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary, gm. Zielonki.
tel. 12 4194086 fax 12 4194066
Regon: 000298034, NIP: 945 14 10 006
Ogłasza:
II Przetarg pisemny(ofertowy) na sprzedaż samochodu osobowego Polonez Caro Plus
Organizator przetargu: Dom Pomocy Społecznej w Owczarach
1. Przedmiot sprzedaży.
Samochód osobowy :
• Marka: POLONEZ CARO PLUS
• Nr ramy/nadwozia: SUPB01CEH1W181906
• Rok produkcji: 2001
• Pojemność skokowa silnika: 1598,00 cm3
• Paliwo: benzyna
• Dopuszczalna ładowność 500 kg
• Liczba miejsc siedzących: 5
• Nr rej.: KRA 72KE
• Badanie techniczne samochodu ważne do 19.09.2019r
• Przebieg : 119605 km
• Aktualna książka serwisowa
2. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:
Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie sprzedającego od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnej godziny.
Osoba do kontaktów: Dyrektor – Kazimierz Adamczyk – tel. 12 4194086
3. Cena wywoławcza oszacowana przy uwzględnieniu aktualnej wartości rynkowej
wynosi 3000.zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) i stanowi cenę wywoławczą
4. Warunki przetargu:
Przetarg ma charakter publiczny, odbywa się w drodze przetargu pisemnego tj,
zbierania ofert pisemnych .
1. Cena wywoławcza nie może być niższa niż cena oszacowania
2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert pisemnych odbędzie się w siedzibie sprzedającego w dniu 18.07.2019 r. o
godzinie 10:00.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na zakup
samochodu osobowego Polonez Caro Plus - nie otwierać przed dniem 18.07.2019 godzina
10:00”
3. Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7:00-15:00,nie później jednak niż do dnia
18.07.2019 do godz. 09:00.
W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową ,jako termin złożenia ofert przyjęty będzie
termin otrzymania przesyłki.
4..Oferta pisemna powinna zawierać/wzór oferty w załączeniu załącznik nr 2/
a/ imię i nazwisko lub firmę oferenta
b/dokładny adres zamieszkania lub siedzibę firmy
c/numer telefonu
d/ oferowaną cenę brutto
e/dowód wniesienia wadium
f/oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży
g/ oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że nie ponosi
odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

6.Wadium
Ustala się wadium w wysokości 300 zł. Wadium należy wpłacić na konto Domu Pomocy
Społecznej w Owczarach nr 70 1560 0013 2568 2819 0266 0002 .Wadium złożone przez
oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu
wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet
ceny. Jeżeli uczestnik, który zaoferował najwyższą cenę uchyli się od podpisania umowy i
wpłacenia ceny jego wadium zostaje zatrzymane.
7.Termin zawarcia umowy sprzedaży.
Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia najpóźniej w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy, co nastąpi bezpośrednio po przetargu publicznym – /wzór
umowy sprzedaży w załączeniu, załącznik nr 3/.
Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez Kupującego
całkowitej ceny nabycia - zgodnie z wzorem umowy sprzedaży.
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. Do chwili rozpoczęcia przetargu publicznego
organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

