Ogłoszenie o II przetargu
I. Ogłaszający przetarg i jego siedziba:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, ul. Światowida 77, 71-727 Szczecin
II. Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy PEUGEOT 407
Rok produkcji 2007, silnik wysokoprężny, turbodoładowany, poj. silnika 1997 cm3,
moc 100 kW; limuzyna 4-drzwiowa (sedan); lakier czarny z efektem metalicznym;
wskazanie
drogomierza:
220094km
na
dzień
22.03.2018r.;
Nr nadwozia: VF36DRHRH21658937, data pierwszej rejestracji: 28.09.2007r.;
wyposażenie: ABS+ESP, klimatyzacja dwustrefowa, system audio, 9 poduszek
powietrznych, centralny zamek, wspomaganie kierownicy hydrauliczne, komputer
pokładowy, lusterka zewnętrzne składane, podgrzewane, elektrycznie regulowane,
wycieraczki z czujnikiem deszczu, skrzynia biegów manualna. Samochód
wyposażony jest w immobiliser, alarm i komplet kół na felgach aluminiowych z
oponami letnimi.
Termin ważności badania technicznego: 11.09.2018r.
Wycena dokonana przez rzeczoznawcę.
Samochód można obejrzeć w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie przy ul. Światowida 77, w terminie od 23 marca do 6 kwietnia 2018 r. ,
w dni robocze w godz. 800-1400, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 91
44 26 101, 91 44 26 131.
III. Cena wywoławcza:
5100,00 PLN (w tym VAT 23% - 1 173,00 PLN) (słownie: pięć tysięcy sto złotych)
IV. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Izby (pok. 2) w dniu 9 kwietnia 2018 r.
o godz. 1100.
V. Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w
wysokości 510,00 PLN (10% ceny wywoławczej) w gotówce w siedzibie Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie przy ul. Światowida 77 do dnia otwarcia ofert do
godz. 1000.
Wadium uznaje się za wniesione z chwilą jego złożenia w wyżej wymienionym
terminie.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadia złożone przez pozostałych oferentów zostaną zwrócone w terminie 7 dni od
dnia dokonania wyboru.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli
się od zawarcia umowy sprzedaży.

VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać:
– imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
– oferowaną cenę,
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub
oświadczenie oferenta, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z
rezygnacji z oględzin,
– oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, który
można odebrać w siedzibie Sprzedającego w Szczecinie ul. Światowida 77, lub
pobrać ze strony internetowej http://www.bip.szczecin.rio.gov.pl/ (zakładka
przetargi)
VII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest
wiążąca
Zamkniętą kopertę zawierającą pisemną ofertę na zakup samochodu, należy złożyć w
terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godz. 1515. w siedzibie Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie, ul. Światowida 77, 71-727 Szczecin (sekretariat pok.
9). Koperta z ofertą powinna być oznaczona napisem „Sprzedaż samochodu
osobowego marki Peugeot 407”.
W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej liczy się
data i godzina wypłynięcia oferty do siedziby Sprzedającego.
Oferta jest wiążąca przez 7 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII. Odrzucenie 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 VI, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
– cena oferowana jest niższa od ceny wywoławczej,
– o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
IX. Termin zawarcia umowy sprzedaży
Nabywca zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży do dnia 11 kwietnia 2018 r. do
godz. 1300 według wzoru, który można odebrać w siedzibie Sprzedającego w Szczecinie przy
ul. Światowida 77, lub pobrać ze strony internetowej http://www.bip.szczecin.rio.gov.pl/
(zakładka przetargi).
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
X. Dodatkowe informacje
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Dawid Czesyk tel. 91 44 26 131.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

2

