POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STASZOWIE
28-200 Staszów, ul Wojska Polskiego 1, tel. 015 864 2536, fax 015 864 2917
Staszów, 17.12.2013r
OGŁOSZENIE O SPRZEDAZY SAMOCHODU
podstawa prawna:
§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe

Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki:
DAEWOO-FSO, Lanos 1,5; nr rejestracyjny: TSZ 07GT
rok produkcji: 2000;
pojemność silnika: 1498 cm3, benzyna;
rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy;
wskazanie drogomierza: 157811km;
data ważności badania technicznego : 25.11.2014roku ;
ubezpieczenie OC – do 31.12.2013roku
kolor powłoki lakierniczej - srebrny
cena wywoławcza – 650,00zł brutto (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt złotych).
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Staszowie, ul. Wojska Polskiego 1, w dni powszednie w godzinach 8 00 – 15 00 po
wcześniejszym umówieniu się (tel. stacjonarny: 015 864 2536 ).
Stan techniczny:
Stan utrzymania i dbałości o pojazd na poziomie dobrym. Zużycie ogumienia odpowiednie do
przebiegu. Pojazd posiada widoczne uszkodzenia blacharsko-lakiernicze i mechaniczne
(błotnik przedni, drzwi boczne tylne), silnik wymaga naprawy bieżącej.
Warunki przetargu:
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 02 stycznia 2014 r. do godz. 1000
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 1 - Sekretariat
w godzinach pracy urzędu w zaklejonej nieoznaczonej kopercie, zaadresowanej na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 1 z napisem:
"Przetarg na sprzedaż samochodu marki DAEWOO Lanos”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do ogłoszenia), na którym
należy złożyć ofertę. Dokumentację przetargową (formularze ofertowe, wzór umowy)
można pobrać w siedzibie sprzedającego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Staszowie w Zespole ds. finansowo -księgowych, pokój Nr 10 – I piętro
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.01.2014r. o godz. 1030 w siedzibie Sprzedającego,
tj. Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 1 – pokój Nr
5.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta:
- numery NIP lub REGON Oferenta,

- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę;
- podpisany wzór umowy;
- dowód wpłaty wadium.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt).
Wadium należy wpłacić w kasie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie,
ul. Wojska Polskiego 1.
z dopiskiem
„Wadium przetargowe na sprzedaż samochodu marki Daewoo Lanos”
Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie dowód wpłaty dołączony do oferty.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,
zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia
oferty.
Wadium złożone przez nabywcę samochodu zostanie zaliczone na poczet ceny 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 ofertę 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 podpisaniu 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 konkursu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.
Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Wzór formularza ofertowego,
Wzór umowy.
Kierownik Powiatowego Inspektoratu
w Staszowie
lek. wet. Zofia Słomka

