DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STARACHOWICACH
OGŁASZA PRZETARG
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
MARKI RENAULT THALIA-B
Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki: Renault Thalia-B, nr rejestracyjny TST 07988;
Rok produkcji: 2004;
Pojemność silnika: 1390 cm³, benzyna;
Rodzaj nadwozia: sedan 4/5 drzwiowy;
Nr identyfikacyjny pojazdu: VF1LB0BC531402387;
Przebieg: 233133
OC ważne do: 28.06.2017
Badanie techniczne ważne do: 24.06.2017
Cena wywoławcza – 2 500,00 zł
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej
w Starachowicach w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym pod numerem 41 275 41 41.
Warunki przetargu:
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku do godz. 10:00 w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach w Sekretariacie Ośrodka pokój 101, ul. Majówka 21a
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Przetarg na sprzedaż samochodu marki Renault Thalia-B. Nie otwierać przed terminem otwarcia
ofert”.
Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do ogłoszenia), na którym należy
złożyć ofertę.
Dokumentację przetargową (formularz oferty, wzór umowy) można również pobrać w siedzibie
Sprzedającego pokój 6.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2016 roku o godzinie 10:30 w siedzibie
Sprzedającego tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Majówka 21a pokój
101.
Oferta powinna zawierać:
 Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy z siedzibą Oferenta;
 Numer NIP lub REGON Oferenta;
 Datę sporządzenia oferty;
 Oferowaną cenę;
 Podpisany wzór umowy;
 Dowód wpłaty wadium.
Warunki dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
 100,00 zł

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy MOPS o nr 42 1560 0013 2597 7063 5000 0007
w tytule wpłaty należy wpisać „Wadium przetargowe na zakup samochodu marki Renault Thalia-B”
lub gotówką w kasie nr 2 Sprzedającego ul. Majówka 21a w godz. od 10:00 – 13:00 do dnia 15
grudnia br. Na dowodzie wpłaty należy wpisać „Wadium przetargowe na zakup samochodu marki
Renault Thalia-B” .
Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie dowód wpłaty bądź potwierdzenie przelewu
dołączone do oferty.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia
umowy sprzedaży.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
Komisja przetargowa odrzuci oferty jeżeli:
1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który
nie wniósł wadium
2) Nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej
za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.
W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej
zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w dniu
przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu.
Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać
samochód po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie wystawionego rachunku i podpisanej
umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.
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Załączniki:
Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 2 Wzór umowy.

