Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny
w Chrzanowie
Województwo Małopolskie - Powiat Chrzanowski
32-500 Chrzanów, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 10
NIP 628-222-35-00 REGON 121-10-4444
tel. 0-662 336 308, /32 646 71 88 e-mail: powdir.chrzanow@wp.pl
*************************************************************************************
Chrzanów, 22 lipca 2020 r.

III OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU

I.

Informacje ogólne o sprzedającym:

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
32-500 Chrzanów
Tel. (32) 646 71 88, faks: (32) 646 71 88, 662 336 308
Osoba do kontaktu: Wojciech Talowski
II.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód/autobus Ford Transit 350EL o numerze
rejestracyjnym KCH88MH stanowiącym własność Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka
i Rodziny w Chrzanowie.
Dane identyfikacyjne samochodu:
VIN: WF0LXXTTFL5P79638
Marka: Ford
Model: Transit 430E Series
Typ paliwa: ON Diesel
Pojemność silnika: 2400
Kolor: Biały Diamond 73
Kolor wnętrza: Dark Graphite
Silnik: 2.4L Duratorq-TDCi
Moc silnika: 101kW
Typ skrzyni biegów: manualna 6-biegowa
Napęd: RWD
Rok produkcji: 2005
Ilość miejsc: 17
Stan licznika: 91 105 km
Badania techniczne – do 13.12.2020 r.
OC/AC – do 03.11.2020 r.

Dodatkowe wyposażenie – bagażnik zamontowany z tyłu nadwozia
III.

Cena wywoławcza brutto:

Cena wywoławcza brutto przedmiotowego samochodu/autobusu wynosi 25 400,00zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych) na podstawie wyceny Biura ekspertyz i
wycen pojazdów samochodowych z dn. 26.05.2020 r. – załącznik nr 3
IV.

Tryb sprzedaży:

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony
V.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
Ogłoszenia o sprzedaży samochodu z dn. 22 lipca 2020 roku, w terminie do dnia 05
sierpnia 2020 roku, do godz. 12:00
2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak
najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do
przedmiotu sprzedaży. Oryginał Oferty – przygotowany w oparciu o niniejsze
ogłoszenie powinien być podpisany przez uprawnioną osobę i powinien być
dostarczony drogą pocztową, przesyłką kurierską (decyduje data i godzina
dostarczenia przesyłki a nie data nadania) bądź osobiście na adres Powiatowego
Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 32-500
Chrzanów.
3. Kopertę należy zaadresować:
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
32-500 Chrzanów, oraz dopisać „Oferta kupna samochodu/autobusu Ford Transit 350
EL”.
4. Oferty zostaną otwarte w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul.
Marii Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów – gabinet dyrektora w dniu 05
sierpnia 2020 r, o godz. 12:15
5. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Sprzedającego lub ze strony
internetowej www.powdir.pl
VI.

Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsc jego wniesienia:
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej pojazdu, co stanowi 1200,00 zł
(słownie: tysiąc dwieście zł) należy wpłacić w dniu 05 sierpnia 2020 r. najpóźniej
na godzinę przed rozpoczęciem przetargu (do godz. 11.00) w kasie
Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
10, 32-500 Chrzanów. Zwrot wadium nastąpi z kasy Powiatowego Ośrodka
Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, w tym samym
dniu.

VII.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

1. Miejscowość i datę sporządzenia oferty
2. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta

3.
4.
5.
6.

Adres lub siedziba oferenta
Telefon kontaktowy
Oferowaną cenę
Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i przedmiotem
sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

VIII.

Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1. Zawarcia umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia wyboru
najkorzystniejszej oferty. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o
sprzedaży samochodu
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez Oferenta
ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego
3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Oferenta
ceny nabycia.

IX.

Pozostałe informacje:

1. Samochód/autobus można oglądać od dnia 22 lipca 2020 roku w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz. Od 8:00 do 15:00 na terenie Powiatowego Ośrodka
Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów.
2. Każdy może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
3. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu dla osoby, która
wygra przetarg. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się w ustalonym przez Powiatowy Ośrodek
Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie terminie do zawarcia umowy, to wpłacone
wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.
4. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent
5. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia za pojazd objęty
sprzedażą.
6. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia sprzedaży.
7. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta
zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja.
8. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez
Sprzedającego.
10. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i
wpłynięciu należności na wskazane na konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży i
protokołu zdawczo – odbiorczego.
11. Informację o Oferentach, którzy złożyli oferty na przedmiot sprzedaży, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi z prowadzonym
postępowaniem przetargowym.
12. Sprzedający zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

