Nr OR.II.234.3.16.AP

Nysa, dnia 07 czerwca 2016 roku

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA
MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO
(samochodu służbowego będącego w posiadaniu)
Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe
(Dz. U z 2010 roku, Nr 114, poz. 761 ze zmianami) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie ogłasza
przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego Renault Laguna RTE 1,6.

1.

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa, NIP: 753-186-56-24.

2.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie ul. Słowiańska 19 w dniu 21 czerwca
2016 roku o godz. 10:30.

3.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w
Nysie w dni robocze w godzinach 0730 – 1400, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr
77/4489904.

4.

Przedmiot przetargu:


Samochód osobowy: RENAULT LAGUNA 1,6;



Wersja: RTE;



Rok produkcji: 1999;



Nr identyfikacyjny: VF1B56G0521381343;



Pojemność/moc silnika: 1598 cm3/ 79 kW;



Liczba miejsc: 5;



Rodzaj nadwozia: Hatchback;



Nr rejestracyjny: ONY N440;



Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym;



Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa;



Rodzaj skrzyni biegów: manualna;



Osprzęt i wyposażenie:


ABS;



Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego;



Immobiliser;



Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie;



Podłokietnik centralny przedni;



Podłokietnik siedzeń tylnych;



Poduszki powietrzne boczne przednie;



Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera;



Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie;



Szyby tylne regulowane elektrycznie;



Szyby przyciemniane;





Tapicerka welurowa;



Tarcze kół stalowe 15”;



Wskaźnik temperatury zewnętrznej;



Zderzaki w kolorze nadwozia;



Klimatyzacja manualna;



Lakier metalizowany;



Radio CD + 4 głośniki;

Stan techniczny:


Nadwozie: nadmierna korozja progu prawego, błotnik przedni prawy lekko zgięty,
miejscowa korozja na błotniku lewym tylnym;



5.



Silnik i zespół napędowy: uszkodzone koło pasowe wału korbowego;



Skrzynia biegów: sprawna;



Układ hamulcowy: sprawny;



Zawieszenie: sprawne;



Układ kierowniczy: wyciek płynu z pompy wspomagania układu kierowniczego;



Zużycie opon: opony zimowe zużyte w 50%;

Dodatkowe informacje:


Przebieg: 416 299 km;



Pierwsza rejestracja: 18.11.1999r.



Badanie techniczne: Badanie techniczne skończyło się 30.10.2015r.;



Opłacone OC na 2016 rok.

Wartość pojazdu:

Wartość szacunkowa wynosi 1.000 zł brutto
Cena minimalna wynosi 100 % wartości szacunkowej.

6.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:


Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedzibę oferenta, telefon, fax,
NIP oraz numer REGON,



W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;



Oferowaną cenę brutto za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu;



Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami udziału w postępowaniu i ze stanem technicznym
przedmiotu przetargu.

Wzór formularza ofertowego znajduje się w załączeniu do ogłoszenia sprzedaży.

7.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa
z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego Renault Laguna nr rejestracyjny ONY N440,
nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2016 roku, przed godziną 10.30”
Ofertę należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.00, nie później niż do dnia
21 czerwca 2016 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w dniu 21 czerwca 2016 roku o godz.
10.30.
Termin związania ofertą określa się na 14 dni. Bieg termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

8.

Wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 50 zł na konto Powiatowego Urzędu
Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa nr 44 8872 1026 0031 5006 2000 0010, przed upływem
terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wadium dotyczy sprzedaży samochodu
Renault Laguna ONY N440.
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty – wyciąg bankowy. Wadium zwraca się do 7 dni od dnia wyboru
lub odrzucenia oferty, a uczestnikowi, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

9.

Warunki odrzucenia oferty:

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:


Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie
wniósł wadium;



Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ogłoszenia lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową
ofertę.

10.

Inne informacje:


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą cenę;



Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia, zgodnie ze złożoną ofertą, przelewem na
następujący rachunek bankowy: 44 8872 1026 0031 5006 2000 0010, w terminie 7 dni roboczych od
dnia dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyniku przetargu na stronie internetowej urzędu:
www.pup.nysa.pl;



Z oferentem, którego oferta została uznana za ja korzystniejszą Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
zawrze umowę kupna – sprzedaży (załącznik nr 2 do ogłoszenia);



Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu, nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu kwoty zapłaty na



Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez

rachunek bankowy sprzedającego;
podania przyczyny.

………………………………………………
(data i podpis Dyrektora PUP)

