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Dyrektora Wojewódzkie8o ośrodka Ruchu Dro8owe8o
w Gorzowie Wlkp, z dnia 07.06.2017 l.
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oGŁosZENlE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH SAMOCHODÓW

WoJEWóDzKl ośRoDEK RUCHU DRoGoWEGo W GoRzoWlE WIKP.,
(zwany dalej,,WORD w Gorzowie Wlkp." albo ,,Sprzedający")
ogłasza:
PRZETARG PlsEMNY NlEoGRANlczoNY
na

,,Sprzedaż 5 (sześciu} samochodów osobowych marki Fiat Punto wycofanych
przeprowadzania egzaminów państwowych na kat, B prawa jazdy".

z

procesu

Przedmiot pnetargu:
osobowych Fiat Punto wycofanych z procesu przeprowadzania
egzaminów państwowych na kat. B prawa jazdy.
z. Szczegółowy wykaz pojazdów z określeniem roku produkcji, przebiegu, danych technicznych i ceny
wywoławczej zawiera Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7/2OI7 w sprawie sprzedaży zbędnych
1. Sprzedaż 6 (sześciu}samochodów

składników majątku ruchomego będącego

w

dyspozycji Wojewódzkiego OśrodkaRuchu

Drogowego w Gorzowie Wlkp. (zwanego dalej Zarządzeniem).
3. Ceny wywoławcze pojazdów wskazane W Zał. nr 2 są cenami brutto (zwolnione

od podatku od

towaróW i usług}.

ll. Warunek przystąpienia do przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest Wniesienie Wadium

W wysokości 1000,00 zł (słownie:
pojazdów.
tysiąc złotych zero groszy) na każdy ze zbywanych
2. Wadium należy Wpłacić na rachunek bankowy sprzedającego nr konta: 4I tozo t954 0000 7502

0007 7891.

3. Wadium uważa się

za Wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym WoRD
w Gorzowie Wlkp. przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wpłacone przez oferenta, którego ofeńa została Wybrana iz którym zostanie podpisana
umowa sprzedaży pojazdu zostanie zaliczone na poczet ceny.
5. Jeżeli uczestnik przetargu uchyla się od zawarcia umowy W terminie Wyznaczonym przez
Sprzedającego lub w wyznaczonym terminie nie wpłaci określonej kwoty za przedmiot przetargu,
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi tj. przepada na rzecz Sprzedającego.

6. Wadium złożone przez Oferentów, których ofeńy nie zostały przyjęte zostanie niezwłocznie
zwrócone po dokonaniu wyboru oferty bądź unieważnieniu postępowania na rachunek bankowy
wskazany w ofercie.

lll. Miej§ce

i

termin w którym moźna obejrzeć pojazdy Wystawione do spnedaży.

Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego W Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18,
od dnia ogloszenia do 26.06,2OI7 r. w godz. od 9m do 1400 (w dni robocze).
Pojazdy sprzedawane będą w stanie iWyposażeniu jak przedstawione do oględzin.

'-_ćfru

3. szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie woRD w Gorzowie wlkp.

przy ul. Podmiejskiej 18, pok. 214, email: ad ministracja @Wordgorzow.pl, tel. 95 732 43 77 w. L08,
fax9572576 43 oraz pok. 211, email: szymkowiak@wordgorzow.pl, tel. 95 732 43 77 w. L15.

lV. Miejsce i termin składania ofert:

1. osoby zainteresowane zakupem pojazdów mogą składać oferty zakupu w formie pisemnej,
2oL7 l,
W sekretariacie WoRD w Gorzowie Wlkp., przy ul. Podmiejskiej 18, do dnia 27 cleą,rca
do godz. 8@.

2. Ofeńa powinna zawierać:

1)
2|

a)

Formularz ofeńowy zgodny ze Wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia,
Dane oferenta:

w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna lub osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarcząsązobowiązanedodołączeniadoofertyaktualnychWypisówzwłaściwegodla

danego podmiotu rejestru (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wniesienia
ofert),
b) w przypadku reprezentowania Oferenta (osobę prawną) przez pełnomocnika - wymagane
jest pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym,
Dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium,

3)

napisem ,,oferta - dotyczy
nie otwierać przed dniem ż7,06.ż077 r. godz.

3. ofeńę należy złożyćw zaklejonej nieprzezroczystej kopercie
przetargu na sprzedaż używanych samochodów

-

z

815,

przypadku wysłania ofeńy za pośrednictwem poczty lub kuriera liczy się data i godzina
otrzymania ofeńy przez sprzedającego.
5, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdalzenia wynikające z nienależytego oznakowania
ofeńy.
6. ofeĄ, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną bez ich otwierania zwrócone nadawcy.

4.

w

V. Kryterium wyboru ofeńy.

cena 1oo%, Wybrane zostaną oferty

z

najwyższą zaproponowaną ceną nie niższą niż cena

wywoławcza.
Vl. Miejsce i termin otwarcia ofert.

otwarcie ofert nastąpi W dniu 27,06.2017 r. o godz,815 w siedzibie WoRD w Gorzowie Wlkp. (sala
konferencyjna 205 - ll piętro).
Vll.Wybór najkorzystnieiszej ofeńy.

1. komisja przetargowa przy wyborze ofeńy kieruje się kryteriami określonymi w ogłoszeniu.
2. przetalg może się odbyć jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta spełnia,iąca warunki określone
3.
4.

w ogłoszeniu przetargu.

W

przypadku Wystąpienia rozbieżnościpomiędzy ceną zaproponowaną słownie a ceną

zaproponowaną liczbowo wiążąca jest cena zaproponowana słownie,
w przypadku złożeniadwóch lub więcej ofert zawierających jednakowo najwyższą cenę, oferenci
zobowiązani są w terminie wyznaczonym przez sprzedającego do złożeniaofert dodatkowych
z ceną wyższą niż pierWotnie zaoferowaną.

,)Órń

5. oferta zlożona W przetargu zostanie uznana za nieważną jeżeli:
1) Jest niezgodna z treściąogłoszenia o przetargu tj. nie zawiera wszystkich wymaganych

2\

dokumentów oraz danych w formularzu ofertowym lub są nieczytelne lub budzą wątpliwość.
Nie została podpisana przez oferenta lub osobę uprawioną do reprezentowania.

Sprzedający niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu powiadomi o .jego wyniku wszystkich
oferentów.
7. Powiadomienie Wysłane zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznei: faksu, bądź
poczty e-mail.
8. oferent, którego ofeńa została wybrana, zwany dalej ,,kupującym", jest związany nią do czasu
przeniesienia na niego własnościpojazdu.
9. kupujący zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie
3 dni od daty otrzymania powiadomienia od Sprzedające8o.
10.W dniu zawarcia umowy sprzedaży, Kupujący podpisuje wypowiedzenie umowy
w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, stanowiące zał. nr 6 do zarządzenia (data wypowiedzenia: 3 dni od daty
podpisania umowy sprzedaźy).
11.kupujący zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty podpisania umowy sprzedaży do wpłaty na
rachunek bankowy WoRD w Gorzowie Wlkp.: 41 Lozo 7954 0000 7502 ooo7 789L ceny nabycia
pojazdu pomniejszonej o wysokośćwadium.
12.wydanie kupionego pojazdu nastąpi protokolarnie niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży
pojazdu oraz wpływie środków na konto Sprzedającego.
6.

Vlll Pozostałe informacje

1. Każdy z oferentów jest związany z treściąniniejsze8o ogłoszenia.
2. Wszystkie koszĘ związane z zakupem iodbiorem pojazdu ponosi Kupujący.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia iwarunkóW
przetarBu bez poda nia przyczyn.

4. W sprawach

nieuregulowa nych

W niniejszym ogłoszeniu stosuje się odpowiednio

przepisy

Kodeksu cywilnego.

Załączniki:

wykaz pojazdów,
formularz ofertowy,
projekt umowy sprzedaży samochodu (dla osoby fizycznej),

projekt umowy sprzedaży samochodu (dla osoby nabywającej mienie ruchome
z prowadzoną działalnościągospodarczą),
wzór oświadczenia o wypowiedzeniu ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu.
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