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DYREKTOR MAZOWIECKIEGO ZESPOtU PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
W OTWOCKU
OGLASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAZ SAMOCHODU OSOBOWEGO KIA SPORT AGE
1. Nazwa i siedziba sprzedaiacego:
Mazowiecki Zespot Parkow Krajobrazowych,
ul. Sutkowskiego 11 05-400 Otwock
tel. 022/779-26-94, fax. 022/ 779-26-94 w. 108

3. Opis przedmiotu sprzedazy:
Przedmiotem sprzedazy jest samochod osobowy marki KIA Sportage o numerze
rejestracyjnym WOT KE46 stanowiqcym mienie Mazowieckiego Zespotu Parkow
Krajobrazowych. Wartosc rynkowa brutto, wyzej zidentyfikowanego pojazdu, okreslona
zostata przez Licencjonowanego Rzeczoznawce i wynosi 5 700 zt, a po obnizeniu wynosi
obecnie 3.000 zt i jest zarazem ceng wywotawczg powyzszego samochodu.
Dane szczegotowe pojazdu:
Marka : KIA
Model: Sportage
Rodzaj pojazdu: Samochod osobowy
Nr rejestracyjny: WOT KE46
Rok produkcji: 1998
Rodzaj nadwozia: zamkni^te
Nr identyfikacyjny: KNEJA5535W5428678
Kolor powtoki lakierniczej: granatowy
Rodzaj silnika: 2.0 kat (benzyna)
Przebieg: 203500 km
Data pienA/szej rejestracji: 10.04.1998 r.
Uwagi:
uszkodzenia: przedni nap^d, elektromagnes, zamek w tylnej klapie, radio, plecionka w
uktadzie wydechowym; silnik w stanie jatowym nie trzyma niskich obrotow (ok.2500 obr/min),
korozja na kilku elementach karoserii; wyposazenie dodatkowe: koto zapasowe, hak.
4. Mieisce i termin, w ktorym mozna obeirzec sprzedawane sktadniki
maiatku ruchomego:
Nadbuzahski Park Krajobrazowy ul. Wyszkowska 28, tiochow woj. mazowieckie, w celu
ustalenia terminu nalezy zadzwonic pod nr tel. 25 644-13-71. Szczegotowe informacje
mozna uzyskac pod numerem telefonu: (22) 779-26-94

5.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1)

Ztozenie oferty, b^d^cej zatqcznikiem nr 1 do niniejszego ogtoszenia, w terminie do dnia
18.03.2013 r. do godz. 12.00. Formularz ofertowy mozna pobrac w siedzibie
sprzedawcy, tj. w siedzibie Mazowieckiego Zespot Parkow Krajobrazowycli,
ul. Sutkowskiego 11 05-400 Otwock lub ze strony internetowej: www.bip.parkotwock.pl,
katalog „przetargi".
a) Oferta powinna zawierac:
- imi^ i nazwisko lub nazw? oferenta,
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL i NIP oferenta
- dat? sporz^dzenia oferty
- oferowan^ cenq
- oswiadczenie, ze oferent zapoznat si? i akceptuje warunki udziatu w przetargu, stan
techniczny pojazdu oraz wzor umowy sprzedazy - zgodnie ze wzorem zat^czonym
do niniejszego ogtoszenia.
b) Kazdy oferent moze ztozyc tyIko jedn^ oferty. Sprzedaj^cy nie dopuszcza sktadania
ofert wariantowych.
c) Oferty nalezy sktadac w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy
nieograniczony na sprzedaz samoctiodu KIA Sportage".

6.

Pozostate informacje:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Otwarcie ofert nast^pi w siedzibie sprzedajqcego w dniu 18.03.2013 r.
o godzinie 12.00 przez komisj? przetargow^.
Oferty cenowe ponizej ceny wywotawczej nie b^d^ rozpatrywane.
Komisja przetargowa wybierze oferenta, ktory zaoferuje najwyzszg cen? za pojazd
obj^ty przedmiotem przetargu.
W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez wi^cej niz jednego oferenta na
dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
Nabywca jest zobowi^zany zaptacic cen? nabycia niezwtocznie po wybraniu oferty
zawieraj^cej najwyzszg cen§, b^dz w terminie wyznaczonym przez sprzedajgcego
nie dtuzszym niz 7 dni.
Wydanie przedmiotu sprzedazy nabywcy nast^puje niezwtocznie po zaptaceniu ceny
nabycia.
Oswiadczenie o zapoznaniu si? z warunkami wypetnia uczestnik post^powania
wedtug zat^czonego wzoru.
Sprzedaj^cy nie z^da wptaty wadium.

Zat^cznik nr 1: oswiadczenie
Zat^cznik nr 2: wzor umowy

