DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
OGŁASZA II PRZETARG
NA SPRZEDAŻ POWYPADKOWEGO - USZKODZONEGO SAMOCHODU
SŁUŻBOWEGO PZDiT W ŁOWICZU
MARKI KIA VENGA
Opis przedmiotu sprzedaży:
1) Przedmiotem sprzedaży jest powypadkowy – uszkodzony samochód osobowy marki:
KIA Venga 1.4, nr rejestracyjny: ELC01111:
2) rok produkcji: 2011;
3) pojemność silnika: 1396 cm3, benzyna;
4) rodzaj nadwozia: hatchback 5-drzwiowy;
5) przebieg: 14 000 km;
6) cena wywoławcza – 7.768,00 zł brutto (słownie złotych: siedem tysięcy siedemset
sześćdziesiąt osiem 00/100). Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie PZDiT
w Łowiczu w dni powszednie w godzinach 800 – 1500 po wcześniejszym umówieniu się
(tel. stacjonarny: 46 837 22 47).
Warunki przetargu:
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 12 lutego 2014 r. do godz. 1000
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175,
99-400 Łowicz pokój nr 4 (sekretariat) w zaklejonej nieoznaczonej kopercie, zaadresowanej
na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400
Łowicz z napisem:
"Przetarg na sprzedaż powypadkowego – uszkodzonego samochodu służbowego marki
Kia Venga, nr rej. ELC01111.
Nie otwierać przed dniem 12.02.2014r. godz. 1000”.
Sprzedający wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do ogłoszenia), na którym
należy złożyć ofertę. Dokumentację przetargową (formularze ofertowe, wzór umowy)
można również pobrać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu
pokój nr 3, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2014r. o godz. 1030 w siedzibie Powiatowego
Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu pokój nr 5.
Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta:
2) numery NIP lub REGON Oferenta,
3) datę sporządzenia oferty;
4) oferowaną cenę;
5) podpisany wzór umowy;
6) dowód wpłaty wadium.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- 700,00 zł (słownie złotych: siedemset złotych 00/100).
Wadium należy wpłacić przelewem na konto depozytowe Sprzedającego nr 23 9297 0005
0754 1633 2061 0004 do dnia 11 lutego 2014r. z dopiskiem:
„Wadium przetargowe na zakup powypadkowego – uszkodzonego samochodu marki Kia
Venga”.
Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie dowód wpłaty dołączony 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.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której zagwarantuje 14 dniowy okres
ważności oferty od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
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, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, a jest to najwyższa cena
zaoferowana w przetargu, przeprowadzona zostanie aukcja (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 14 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.

Dyrektor PZDiT w Łowiczu
Anna Gajek - Sarwa

Łowicz, dnia 28 stycznia 2014r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
…………………………………………
…………………………………………
(miejsce zamieszkania/siedziby firmy Oferenta)
tel…………………fax …………….
e-mail……………………………
NIP ………………………….
REGON ……………………..
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu
w Łowiczu
ul. Jana Pawła II 173/175
99-400 Łowicz

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące przetargu na:
"Sprzedaż powypadkowego – uszkodzonego samochodu osobowego marki: KIA Venga 1.4,
nr rejestracyjny: ELC01111"
oświadczam/-my, że zapoznałem/-liśmy się z warunkami postępowania przetargowego
określonego w ogłoszeniu, przedmiotem sprzedaży oraz z treścią wzoru umowy.
Akceptuję/-my w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz składam/-my ofertę
zakupu powypadkowego – uszkodzonego samochodu osobowego marki: KIA Venga 1.4,
nr rejestracyjny: ELC01111
na kwotę brutto……………………….. zł……………… groszy
(słownie:…………………………………………………………………………………….. ).
l. W załączeniu dołączam/-my dowód wpłaty kwoty wadium oraz podpisany wzór umowy.
2. Wyrażam/-my zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
3. Uważam/-my się związany/-ni niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu.

……………………….., dnia …………………………

……………………
Podpis

Załącznik Nr 2

WZÓR
UMOWA Nr .... /2014
sprzedaży powypadkowego – uszkodzonego samochodu marki ………………,
nr rejestracyjny …………………..

W dniu ……2014r. w Łowiczu pomiędzy:
Powiatowym Zarządem Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400
Łowicz, NIP: 834-15-57-848,
reprezentowanym przez:
Annę Gajek – Sarwa – Dyrektora PZDiT w Łowiczu,
zwanym dalej Sprzedającym,
a
1) wypełnia przedsiębiorca
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa, adres oraz numer KRS Oferenta lub nr zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej)
posiadającą (-cym) NIP ……………………..REGON……………………………………….
reprezentowaną (-nym) przez:
-………………………………………………………….
-………………………………………………………….
zwaną (-ego) dalej Kupującym,
2) wypełnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
Panią (-em)…………………………………………………………….. legitymującą/ -ym się
dowodem osobistym seria…… numer……………. wydanym przez………………………… .
.......................................... zamieszkałą(-ym) w ……………………………………………….
zwaną (-ego) dalej Kupującym,
w wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu
publicznym zawarto umowę następującej treści:
§l
Przedmiotem umowy jest sprzedaż powypadkowego – uszkodzonego pojazdu:
marka/model; …………………., rok produkcji ……………
numer podwozia; …………………………….
nr rejestracyjny; ……………………….

§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, oraz że nie stanowi on również
przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę brutto:
………… złotych …… groszy. (słownie:…………………………………….) przelewem na
rachunek bankowy Sprzedającego nr …………………………………………………………..
§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po
wniesieniu należnej kwoty, o której mowa w §3.
2. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.
3. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu,
niezbędne do prawidłowego korzystania z niego.
§5
1. Kupujący stwierdza że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § l niniejszej
umowy i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie wnosi
do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Strony ustaliły, że kwoty transakcji wynikające z ustaleń niniejszej umowy oraz koszty
podatku od czynności cywilno – prawnych obciążają Kupującego.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

…………………

……………..

