OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI
I postępowanie przetargowe
1.

Nazwa i siedziba sprzedającego:
Polska Agencja Żeglug Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
Tel: (22) 574 60 77
fax: (22) 574 52 49

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w Raszynie, 05-090 ul.
Gałczyńskiego 2a w dniu 29.12.2011r o godz. 08.00 przez komisję przetargową.

3. Miejsce i termin, którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:
Pojazdy będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie
sprzedającego w Warszawie przy ul. Wieżowej 8 od dnia 27.12.2011r. do dnia
28.12.2011r. w godzinach 9.00-14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(22) 574 60 77 Pan Sebastian Hawryluk

4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów, ceny wywoławcze oraz inne dane
pojazdów objętych postępowaniem przetargowym:
Pojemność
silnika w cm3

Nr
rejestracyjny

Rok
produkcji

Przebieg
w tyś. km

Data
ważności
badań
technicznych

Uwagi

1.

Nissan
Terrano II 2.7
TDi Comfortciężarowy

2664

WI 8053A

2004

148 879

19.01.2011

Pojazd po
wypadku

2.

Opel Corsa
1.0 12V Startosobowy

998

WI 7115A

2004

98 017

28.10.2012

Lp.

Marka, model,
typ i rodzaj
pojazdu

5. Cena wywoławcza, wysokość wadium oraz termin i miejsce
jego wniesienia:
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
Lp.
1.
2.

Marka i nr rejestracyjny
Nissan Terrano II 2.7 TDi
Comfort
WI 8053A
Opel Corsa 1.0 12V Start
WI 7115A

Cena wywoławcza w zł
5 289,00

Kwota wadium w zł
528,90

6 900,00

690,00

Wadium należy wpłacać w dniach 27-28.12.2011r. w kasie firmy mieszczącej się w
Raszynie 05-090 ul. Gałczyńskiego 2a pokój 003 w godz. 10.00 do 14.00

6. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w
prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w formie pisemnej i
musi zawierać:
-imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania lub siedziby firmy, telefon
kontaktowy, fax*, NIP*, oraz REGON*
- w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty
dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
-oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu (wzór
formularza ofertowego w załączeniu)
-dowód wpłaty wadium

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym
oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg
poniższego wzoru:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
„oferta przetargowa na zakup pojazdu marki
……….nr rej……….. - nie otwierać”
Oferty należy składać w dniach 27-28.12.2011r.w godz. 10.00 do 14.00 w
Raszynie 05-090 ul. Gałczyńskiego 2a pokój 009.
W przypadku, kiedy osoba fizyczna lub prawna zainteresowana jest zakupem
więcej niż jednego pojazdu-oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach
oddzielnie na każdy pojazd.
*(dotyczy firm składających ofertę)

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Informacje dodatkowe:
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na
wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w
punkcie nr 5

WADIUM MUSI BYĆ WNIESIONE WYŁĄCZNIE W POSTACI
GOTÓWKI W KASIE FIRMY
Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną
odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
-uczestnik przetargu, który wygrał uchyli się od zawarcia umowy
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3
dni od daty zakończenia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po opłaceniu faktury w kasie
firmy lub przelewem.
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu wypełnia uczestnik
postępowania według załączonego wzoru.

………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę

Numer NIP*................................................
Numer REGON*…………………………….
Tel……………………………………………
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania
przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż pojazdów
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym pojazdu składam ofertę zakupu pojazdu:
………………………………………………………………………………………………
Marka pojazdu i nr rejestracyjny

za kwotę…………………zł (słownie …………………………………………………...
…………………………………………………………………..)

……………………………….
Podpis oferenta

W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej
pod względem oferowanej ceny-kwota wadium została zaliczona w poczet ceny.

*(dotyczy firmy składających ofertę )

