Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Miasto Radlin
ul. Józefa Rymera 15
44-310 Radlin
Tel.: 324590200
Fax: 324590205
www.radlin.pl
e-mail: info@radlin.pl
2. Przedmiot przetargu:
Marka i typ pojazdu: NISSAN Patrol
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Numer rejestracyjny SWD 9UN9;
Nr identyfikacyjny (VIN) VSKAYG260T0597420;
Rok produkcji: 1996
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym;
Pojemność silnika: 2826 cm3
Moc silnika: 70 kW;
Masa własna: 2020 kg;
Liczba miejsc: 9;
Kolor: czerwony;
Przebieg w km: 255 tys. km
Data pierwszej rejestracji: 13.06.1997
Badanie techniczne ważne do: brak
Stan techniczny: dobry,
Samochód był eksploatowany w straży pożarnej.
3. Tryb przetargu
Pisemny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać
następujące dane oferenta:
- Imię i nazwisko lub nazwę firmy;
- Adres siedziby oferenta;
- Numer telefonu;
- Numer NIP oraz REGON (w przypadku firm);
- Oferowaną cenę brutto;
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.
4. Cena wywoławcza samochodu
Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 8.900,00 złotych (słownie: osiem tysięcy dziewięćset
złotych)

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:
Miasto Radlin
ul. Józefa Rymera 15
44 - 310 Radlin
„Oferta na zakup samochodu NISSAN Patrol”
– nie otwierać przed dniem 02.10.2019 roku do 13.00
Ofertę należy przesłać listownie pod wskazany adres lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Radlinie,
ul. Józefa Rymera 15, 44 - 300 Radlin.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na 2 października 2019 roku do godziny 12.45
Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa
zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja
zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.
6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 02 października 2019 roku o godz. 13.00
w sali konferencyjnej budynku C, w Urzędzie Miejskim w Radlinie, ul. Józefa Rymera 15, 44 – 310
Radlin
7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Urząd Miejski w Radlinie, ulica Józefa Rymera 15, 44 - 310 Radlin.
Pojazd będzie udostępniony zainteresowanym w dniach 17 do 27 września 2019 roku,
w godzinach pracy urzędu.
Osoba do kontaktu:
Piotr Patała, tel. kontaktowy 324590254 (w sprawach związanych z przetargiem)
Jacek Jędrzejek, tel. kontaktowy 692272269 (w sprawach dotyczących samochodu)
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
9. Inne informacje:
1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący
przedmiotem przetargu.
2) Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie
po pozytywnym zakończeniu przetargu.
3) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna –
sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
4) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna –
sprzedaży.
Załączone dokumenty:
Oferta na zakup samochodu-Nissan Patrol

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Radlin jest Burmistrz Radlina (ul. Józefa Rymera 15,
44-310 Radlin).
Informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Miasta Radlin pod adresem
https://radlin.pl/zpdo, na tablicach informacyjnych wywieszonych w Urzędzie oraz w formie udostępnianych na życzenie wydruków.

