Sprzedaż samochodu OSP ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż ruchomości.
-
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Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości

1.

Nazwa I siedziba Sprzedającego:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jezioma
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

2.

Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
1) Samochód specjalny pożarniczy
Marka i model pojazdu: STEYR pożarniczy specjalny
Nr rejestracyjny: WPI 94W9
-Rok produkcji: 1977
Wskazanie drogomierza 28694 krn
2) Samochód można oglądać na parkingu ZGK Konstancin-Jeziorna, po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym z Panem Lucjanem Porowskim 600 284 929. Zdjęcia pojazdu
są załączone do ogłoszenia.
-

—

-

-

—

3. Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza samochodu wynosi 24.784,50 zi brutto (słownie: dwadzieścia cztery
tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złotych 50/100).
4.

Miejsce i termin przetargu:
1) Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia
formularzu ofertowym (osobiście. za pośrednictwem poczty lub kuriera) w Urzędzie Miasta i
Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter
Kancelaria.
2) Termin składania ofert upływa dnia 3 1.03.2021 r. o godz. 10.00.
3) Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 1.03.2021 r. o godz. 10.1 5 w Urzędzie Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna w pokoju nr 105.
—

5. Warunki przystąpienia do przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie opisanej: „Oferta na zakup samochodu pożarniczego OSP Kawęczynek. Nie
otwierać przed dniem 3 1.03.2021 r. godz. 10:15, następujących dokumentów:
Formularza ofertowego, określającego oferowaną cenę za przedmiot przetargu (nie
niższą niż cenę wywoławczą. tj. 24.784,50 zł) załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym
przetargu ofertowym. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem
nieważności.
—

-

-

1

Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu załącznik nr 2 do
ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym.
Dowodu wpłaty wadium.
-

-

-

6. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert 100% cena.
—

7.

Wadium:
1) Wadium w wysokości 2.478,50 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt
cztery złotych 50/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert na
rachunek bankowy: BS w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna
15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 z adnotacją: „Wadiurn samochód pożarniczy OSP
Kawęczynek”.
2) Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium
wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostanie
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w
przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia stosownej umowy.
-

—

8. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w
Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w terminie ustalonym przez
Sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia).
9. Oferent, którego oferta zostala wybrana, zobowiązany jest do zaplacenia ceny
nabycia W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na nr rachunku Sprzedającego: BS w
Piasecznie o. Konstaucin-Jeziorna 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060.
10. Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po
podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty pelnej oferowanej kwoty na
konto Gminy Konstancin-Jeziorna, podane w ogloszeniu o przetargu.
11. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Burmistrz
IJMISTRZ
rŁgr

2

Załącznik Nr I
do ogłoszenia o pisemnym drugim
przetargu na sprzedaż samochodu
pożarniczego.

BZK.5543. 03.4.2020.LP

Formularz ofertowy
Dane dotyczące wykonawcy
Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Adres / Siedziba firmy
Adres e-mail
Numer telefonu
Numer faksw
Numer REGON
Numer NIP
Numer PESEL
Numer konta bankowego (w przypadku zwrotu wadium):

Dane dotyczące Sprzedającego
Gmina Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
Zobowiązania Kupująceo
Nawiązując do ogłoszenia o drugim pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
OSP Kawęczynek oferuję zakup za cenę:

Cena ofertowa netto

zł

(Słownie
zł)
Stawka pod VAT

...

%„ wartość

Cena ofertowa brutto

zł
zł

(Słownie
zł)
W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Sprzedającego.

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 2
do ogłoszenia o drugim
przetargu na sprzedaż
samochodu pożarniczego.
(imię i nazwisko/nazwa)

(adres zamieszkania, siedziba)

OŚWIADCZENI E
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią oraz przedmiotem ogłoszenia o
drugim przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego, będącego własnością Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna marki STEYR nr rej WPI 94W9. Znane są mi zasady i warunki
postępowania przetargowego. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem
technicznym pojazdu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, nie będę zgłaszał żadnych,
związanych z tym stanem, roszczeń w przypadku jego zakupu.
Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w razie gdy żaden z uczestników
przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub po wygraniu przetargu uchyli się od
przystąpienia do zawarcia umowy we wskazanym przez Sprzedającego terminie, bądź uchyli
się od wpłaty całości ceny nabycia po podpisaniu umowy, wadium nie zostanie zwrócone.
„

(data i podpis)

