Ogłoszenie o przetargu na zbycie samochodu osobowego
1) Nazwa i siedziba jednostki:
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa
Górnicza
Tel. 32 264-70-33 Fax: 32 264-36-71
e-mail: ddpsdg15@wp.pl
2) Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 27.06.2017 o godz. 10.00 w Dziennym
Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Morcinka 15.
3) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Przedmiot przetargu znajduje się na parkingu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Granicznej 21. Można go oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w dni robocze od
dnia 13.06.2017r do dnia 23.06.2017r. w godzinach 8.00 do 14:00 .
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/264-70-33.
4) Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników rzeczowych majatku ruchomego:
a) Samochód osobowy do 3,5 t.
b) Marka: Peugeot
c) Model pojazdu: Boxer 330 2.2 HDI MR'02 E3 3.2t
d) Wersja: 330 combi
e) Nr rejestracyjny: SD 32080
f) Rok produkcji: 2005 r
g) Rodzaj pojazdu: combi z podwyższonym dachem, wydłużony, 4-drzwiowy, 9-osobowy
h) Nr identyfikacyjny (VIN) VF3ZBRMRB17582315
i) Kolor powłoki lakieru – srebrny, dwuwarstwowy z efektem metalicznym
j) Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
k) pojemność / Moc silnika: 2179 ccm/74 kw (101 KM)
l) Przebieg: 344424 km
ł) Data pierwszej rejestracji: 2005-03-29
m) Data ważności badania technicznego: 2017-03-16
n) Okres eksploatacji pojazdu: 144 mies.
o) Dop. masa całk. / Ładowność: 3300kg / 750kg
p) Liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów: 2 / przedni (4x2) / manualna
r) Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy
s) Wysokość : 2475 cm

t) Wyposażenie specjalne: rampa z prawej strony
u) Wyposażenie standardowe: fotel kierowcy z regulacją wysokości, fotel pasażera podwójny,
poduszka powietrzna kierowcy, szyby przyciemniane, wspomaganie układu kierowniczego
w) Wyposażenie dodatkowe: ABS, Autoalarm, radioodtwarzacz, poduszka powietrzna pasażera,
szyby przednie regulowane elektrycznie
5) Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jej wniesienia:
1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć
zł) należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 26.06.2017 do godz.
15.00 na rachunek bankowy sprzedającego: 07 1560 0013 2236 5568 5000 0005
2. 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.
3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
4. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg, uchyli się od
zawarcia sprzedaży.
6) Cena wywoławcza: 950 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
7) Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę oferenta
b) adres siedziby oferenta
c) numer PESEL i NIP oferenta
d) datę sporządzenia oferty
e) cenę ofertową i warunki jej zapłaty
f) dowód wniesienia wadium
g) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
h) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
8) Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1. Oferty należy składać pod adresem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
przy ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza w Zespole Administracji i Obsługi (I piętro) w dni
robocze w godz. 7:30 – 14:00 nie później jednak niż do dnia 27.06.2017 godz. 9.45 w zamkniętych,
nieprzeźroczystych kopertach z napisem:
„Oferta na zakup samochodu osobowego Peugeot Boxer”
Nie otwierać przed dniem 27.06.2017 godz. 10.00
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. w Dziennym
Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza I piętro,
Zespół Administracji i Obsługi lub ze strony internetowej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl lub
www.ddpsdg.pl

9) Inne informacje:
1. Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego;
2. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
10) Komisja Przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie
wniósł wadium;
2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić
do uznania jej za nową ofertę.
11) Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej
oferty.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego
ceny nabycia.
3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego kwoty
nabycia.
Załącznik do pobrania:
 wzór oferty oraz oświadczeń załącznik nr 1
 wzór umowy załącznik nr 2
 zrzeczenie polisy OC załącznik nr 3
 protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu – załącznik nr 4

Dąbrowa Górnicza dn. 12.06.2017 r.

Dyrektor
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Dąbrowie Górniczej

