
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż      
samochodu służbowego

Lublin 17.07.2017

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

1.         Nazwa i siedziba sprzedającego: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  w Lublinie,
20-820 Lublin,  ul.  Zakładowa 11A, tel.  81 533 84 95, Fax 81 533 84 95, e-mail:  poczta-
@mos.lublin.eu

2.         Przedmiot przetargu:

Samochód osobowy, marka: Daewoo Lublin 3514

Nr rejestracyjny: LU 22863

Rok produkcji: 2000

Kolor powłoki lakieru – biały/oklejony

Rodzaj silnika: diesel 

Moc silnika: 64 kW; 

Przebieg: 28 348 km

3.         Tryb przetargu: Pisemny przetarg ofertowy.

4.         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty,  będącej  załącznikiem nr  1 do niniejszego ogłoszenia w terminie  do dnia
21.08.2017r. do godz. 10:00. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedającego tj.
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Zakładowa 11A , 20-820 Lublin, lub ze strony
www.mos.bip.lublin.eu     

5.         Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawie-
rać:
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- imię i nazwisko lub nazwę oferenta

- adres siedziby oferenta

- numer PESEL i NIP oferenta

- datę sporządzenia oferty

- cenę ofertową i warunki jej zapłaty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz
przyjmuje warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr 1

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wa-
riantowych. Oferty należy składać w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 nie później jednak niż
do dnia 21.08.2017r godz. 10:00 w sekretariacie MOS ul. Zakładowa 11a, 20-820 Lublin, w
zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy” na sprzedaż samochodu osobowego
Lublin3. Nie otwierać przed dniem 21.08.2017r. godz. 10:00.

6.         Cena wywoławcza – zł 1.500 zł ( słownie zł: jeden tysiąc pięćset złotych).

7.         Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ru-
chomego.

Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie zamawiającego tj. MOS Lublin, ul. Zakłado-
wa 11A, 20-820 Lublin w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00 do dnia 21.08.2017r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 533 84 95.

8.         Termin zawarcia umowy sprzedaży:

•          Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję  przetargową najko-
rzystniejszej oferty.

•          Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez
Kupującego ceny nabycia.

•          Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego
ceny nabycia.
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9.         Inne informacje:

•          Przetarg  jest  prowadzony  na  podstawie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia
21.05.2010r. z póź.zm. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi
majątku ruchomego w jednostkach budżetowych.

•          Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany
pojazd objęty przedmiotem przetargu. Posiedzenie Komisji odbędzie się 22 sierpnia o godzi-
nie 12.00 w siedzibie MOS.

10.       Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

•          została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu

•          nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uzna-
nia jej za nową ofertę.

11.       O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

Dyrektor MOS
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                                                         Załącznik Nr 1 

                                    Formularz ofertowy 

       Oferta zakupu samochodu służbowego DAEWOO LUBLIN 
     skierowana do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie 

Nazwa oferenta (imię i nazwisko lub nazwa firmy):………………… .
……................................................................................................
w przypadku firmy – imię i nazwisko oraz funkcja podpisującego:………………… 
..........................................................................................................
 
Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy: .................................
..........................................................................................................

Proponowana cena w PLN : ............................................................ 
Słownie: ...........................................................................................
 
Forma płatności:  przelew bankowy 

Niniejszym Oświadczam, iż: 

•zapoznałem/łam się ze stanem technicznym pojazdu, przyjmuję go i nie 
wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń
•z pełną odpowiedzialnością rezygnuję z oględzin pojazdu 
        (niepotrzebne skreślić) 

Data, miejsce.....................................          Czytelny podpis..................

Dla firm: .......................................................... 
(miejsce na pieczęć firmową)
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