WL.212.5.2017
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO
Straż Miejska Wrocławia ogłasza, że posiada na sprzedaż samochód marki FIAT DOBLO.
I. Nazwa i adres sprzedającego:
Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
II. Opis przedmiotu sprzedaży:
1/ Samochód osobowy marki FIAT,
model
DOBLO 1,9 JTD Kat.
nr rejestracyjny
DW 8456L
rok produkcji
2004
wskazanie drogomierza
169035 km
kolor powłoki lakierowej
biały 2-warstwowy typu uni
dop.masa całk.
1875kg
rodzaj nadwozia
kombi (uniwersalne) 5- drzwiowe
rodzaj silnika
z zapłonem samoczynnym
pojemność/ moc silnika
1910ccm / 77kW(105kM)
rodzaj skrzyni biegów
manualna
rodzaj napędu
przedni (4x2)
2/ Stan techniczny pojazdu opisany został w opinii rzeczoznawcy PZM i stanowi załącznik nr 1 do
ogłoszenia.
3/ Samochód nie posiada ważnego przeglądu rejestracyjnego.
III. Cena wywoławcza
3 500 zł brutto (trzy tysiące pięćset złotych)
IV. Wymagania, jakim podlega oferta
Zainteresowani nabyciem samochodu oferenci proszeni są o złożenie pisemnej oferty według załączonego
wzoru (Formularz Ofertowy- załącznik nr 2).
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi zawierać:
1/ imię, nazwisko, adres zamieszkania oferenta a w przypadku firmy – jej nazwa, siedziba oraz nr NIP,
2/ nr telefonu kontaktowego,
3/ nazwę składnika majątku i oferowaną cenę,
4/ oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży,
5/ oświadczenie Oferenta, że przyjmuje do wiadomości, że Straż Miejska Wrocławia zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania ofertowego dotyczącego ww. sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
6/ zobowiązanie Oferenta, że poniesie wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności
przedmiotu sprzedaży,
7/ oświadczenie Oferenta, że odbierze zakupiony przedmiot sprzedaży na własny koszt w terminie 7 dni od
daty sprzedaży,
8/ oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osobę przez
niego upoważnioną,
9/ w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Komisja likwidacyjna Straży Miejskiej odrzuci ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie,
2) nie zawiera danych wskazanych powyżej,
3) zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej,
V. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży
1. Pojazd można oglądać przy ul. Gwarnej 5/7 we Wrocławiu, w dni robocze po wcześniejszym umówieniu
się z Panem Andrzejem Januszem pod nr tel. 600 908 502.
2. Informacje o samochodzie można uzyskać u Pana Andrzeja Janusza pod nr telefonu wskazanym powyżej.

VI. Termin, miejsce złożenie oferty i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach, z napisem „Oferta na zakup samochodu
marki FIAT DOBLO” w sekretariacie pok. nr 32 przy ul. Gwarnej 5/7 do dnia 11.12.2017. do godz.10:00.
2. W przypadku korzystania z usług pocztowo/kurierskich Sprzedający uznaje za termin złożenia oferty termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Sprzedającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2017. o godz. 11:00 w pokoju nr 2 przy ul.Gwarnej 5/7 we Wrocławiu.
4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę i jest to najwyższa oferowana cena,
komisja likwidacyjna postanowi o kontynuowaniu sprzedaży w formie aukcji między tymi oferentami.
O terminie i miejscu aukcji oferenci zawiadomieni zostaną w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.
VII. Termin i zasady zawarcia umowy sprzedaży
1. Straż Miejska zawiadomi wszystkich Oferentów o wyniku sprzedaży oraz o miejscu i terminie zawarcia
umowy w ciągu 3 dni od daty zakończenia postępowania przetargowego.
2. Warunkiem zawarcia umowy kupna jest rezygnacja przez Nabywcę z obecnie obowiązującej umowy OC
dla nabytego pojazdu.

Wrocław, dnia 01 grudzień 2017r.
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