
Z,ałącznik nr i clo regr"tlanlinlt

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu słuŻbowego.

1. Nanva i siedziba sprzedającego:
Dom Pomocy Społeczne.j w Piotrkor,vię'I'rybl.rnaiskim. ul. Zr.virki 517,91-300 Piotrkorł' TrYbunalski

T'elefon: 44 647 51 72. Fax. 44 647 09 98

E-mail : dps_zus(@onl.pl

2. Przcdmiot przetargu:
Samochod
Marka: Mercedes-Benz
Model: 208 D
Nr re.jestracyjny: PLrA 0605
Nr identyfikacyjn.v (VlN): WDB90236zIP622113
Kolor: czelwony
Rodzai silnika: diese1 (rł,ysokopręzrry 4-c1,1indrorvy)

N-4oc silnika: 58kW i 79 KM
Przebieg: 220 393 knl
Data pierwszej re,jestrac.ii: 08, 10. 1 996 r.

3. Tryb przetargu:
Pisemny przetarg ofertouy"

4. Warunkiem uczestnictrva lv przetargu jest:

Złożęnię ot'ert_v, będącej załącznikiem do nirriejszego ogłoszenia lv terminie
do dnia 01.10.2014 r. dtl godz. 11:00

Formularz of-ertorł,_r wraz z załączntkanri mozlrir pobrać w siedzibie sprzedającego. t.j. DPS

rv piotrkolvie Tr.vbtrnllsltinr Lrl Zrł,irki 5l] w sekretariacie lltb ze strony internetorvej \r,łwv.dPs24.eu.

5. Wl.magrrnia jakim porvinna odpolviadać of'erta w prołvadzon_ym przetargu:
Ot-ęrta pod rygorem nier,lazności polvinna być sporządzona rł-formie pisemnej i rnusi zawieraĆ:

- imię i nazwisko lr-rb nazlł,ę o1'erenta,

- adres lr-rb siedzibę of-erenta,
- nLlmer PESEI- lub NlP of'ererltat"

- datę sporządzenia oferty,.

- cenę of'ertow,ą i rł,aruniri jej zapłaty.
- ośrł,iaclczenie. ze olerent zapoznał się z warunkami przetargu i przedrniotem sPrzeclaz.:' oraz Że

przyjmuje warunki bez zastrzeżęh, załącznik rrr 2 regulaminu.
Kazcly olęrent moze złoż,yc tylko jeclną of-erlę. Sprzedając_v nie dopuszcza składania ofbrt

wirriantolrych,
Otbrty naLeży skłacl;ić rv clrri robocze w goclz.7.00 - 15,00, nie pozniej jeclnirk niz do dnia

01.10.2014 r. c1o gociz. 11:00 w sclrretat,iacie DPS w Piotrkor,vie Tryburralskim ul Zwirki 5/7

rvzaltlejonych kopertach z napisem: ..Przetarg ofertow,1, ntr sprzedaż samochtldu Mercedes-

BenZ".
Nie otwierać przeci clrriem 01,10.2014 r. godz, 11:00.

6. Cena w,ylvołarvcza: 8 000 zł (slolvnie: osiem Ę,sięcy złory-ch).

Sprzeclaz sanrochodu .jest zwolniona z poclatkr,r VAr rra podstawie art. 113 ust. 1 ustarvy

z dnia 11,03.2004 r. o podatku od torvarow i trsłurg (Dz. L]. z20lI r. Nr 177. poz. 1054 ze zn.),



7. Miejsce i termin, w l<tóry,m możnrr obejrzeć sprzecl:rwirny skladnik majątku ruchtlmego:

Przeclmiot przetargu mozna ogląclac w sieclzibie sprzeda.jąccgo, t,i, w DPS \Ą, Piotrlio,ulie

Trybunalskim ul Zwirki 5/7 lv clni robocze od godz. 10:00 do godz. 14:00 od dnia22.0L).2014 r,

Szczeg(lłolve inlbrrrracje mozna lrzyskać pod numererrr tel. 14 647 5I 12 wew" 111"

8. Wydanie przedmiotu sprzedirży:
Wydanie prr.d-iut1 ,p.ród"ri zostanie dokotlane niezlvłocznie po rł,płacenitt przez KirPującego

cen.v nab,vcia. najpózrriej r,r,terminie 3 dni ocl dnia cloręczerria faktLrr1,.

9. [nne informacje:
1. Przetarg jest piorvaclzorr.v na podstal,r,ie rozporządzenia Racil'MiriStrOW z clrria 21.05.2010 r,

rv sprarr.ie-rporobu i try,bu gorpo,1"ro*,ania skłaclrriliami rzeczo\\iynli rriajątklr ruclromego. rv któr1

\Ęiposazone są j ednostki budzetowe.
2. Korrrisja przetargor,va rvybierze of,erenta. ktol), Zaoferuie naj,,lyzszą cenę na pojazd ob.jęt1

przeclmiotenr plzetargu.

10. Komisja przetargorva odrzuca olertę jeżeli:

i. zostirła złożonapo \\r},znaczonym terminie lv niervłaściqllll] nriejscrr_

2. nie zarr,iera danl,clr i dokr_rmentór,r,o któryclr nlowa w pkt. 5 lub są one niekomPletIle. niecz,o-telne

1r,rb buclzą 1,rrrę 1iątplirł.ości" zaś złożenie iłljaśnień mogłob1,,prolvadzic do uznania jej za nowa

of"ertę.

11. o odrzuceniu ofer§ komisja przetargow:r zalviadamia niezrr'łocznie tlferenta.

::H:"



Załącznl,knr 2 c1o regulaminut

( In ie] scori ośo i data)

Dane ot'erenta:

lrnię i nazwisko
Adres

PESEL/REGON
NLrmer NIP
Doi.r,od osobist,v (seria i rluner)
l-elelbn:
Adres e-mail:

oFEIłTA

1, Oclpolviaclajac rra ogłoszenie o pisemnynl przetalgLl nieograniczonym. ktorego przednriotenr jest

zbl,cie będącego na \\,yposazenitt DPS rł, Piotrkor.vie Trl,bunalskinr samochoduL marki Mercedes-

Benz 208D oznaczonego numeretl rej, PUA 0605 składam olertę zakuprt przedmiotowego

samochocllt. za kwotę: "..zł brirtl"o

słolvnie złotl,ch.
2, Ośri,iaclczaln. ,ż,e zapoznałem/am się z regr_rlatninenr przetargu oraz \Ą'arunkami zarł'art)'ni

rv ogłoszeniu przetargr-r piserrrnego i akceptuję je bez zaslrzężeń.
3. Ośrviaclczam^ że.jestern zlviązanylatreścią ot'ertv clo dnia przeniesienia właslroŚci sarnochodr"r.

4, Oślviaclczafi), że znally.jest nli stan teclrrriczny samochodur marki Melcedes-Benz 208D rok

proclukcji ]996 o numerze rc,jestracl,in,vm PUA 0605 będacy przedmiotełn przetargu iz tl'tułr-L

er,ventualnr,,ch w,acl ultry,tych nie bęclę wnosił/a roszczeń w stosttnku do DPS"

5, Ośrł,iadczaln. żę zapoznałem/an się regLtlatnitleln plzetargu. przl,jmLrję go bez zasl|zeŻeń ora'z

\\.)llazam zgodę rra wyłączenie rękojmi za wacly tizyczne ntr zasadach art" 558 & 1 l(odeksr-L

cl,u,ilnego"
6. Do niniejszej ot'erty dołączan:
a) kseroltopię clowodr"r tozsamości *,

b) alttualn1,oclpis KRS o,

c) akttraln1,,wypis z er,videncji clziałalr'ości gospodarcze.i * 
,

d) kopię naclatria nLtntelórł,NlP i REGON u,

e) pełnon.ocnictr,vo

(czytellr1 podpis sliładirlilocgo olenc)

* niepotrzebne skreślić


