OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż
samochodu marki Fiat Panda.
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
Tel. 61 65 12 000
strona internetowa: www.swarzedz.pl
e-mail: umig@swarzedz.pl
2. Przedmiot przetargu:
a) marka i typ pojazdu: Fiat Panda 1.1 MR'03,
b) wersja: Actual,
c) rodzaj pojazdu: samochód osobowy
d) nr rejestracyjny: PZ 94411,
e) rok produkcji: 2005,
f)

data pierwszej rejestracji: 21.03.2006 r.,

g) nr VIN ZFA16900000506037,
h) całkowity przebieg: 138 566 km,
i)

rodzaj nadwozia: hatchback 5-drzwiowy,

j)

dopuszczalna masa całkowita: 1255 kg,

k) silnik zapłonem iskrowym (wtrysk),
l)

pojemność silnika / moc: 1108 cm3 / 40 kW,

m) liczba cylindrów/ układ cylindrów/ liczba zaworów: 4/rzędowy/8,
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
Szczegółowa treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie http://bip.swarzedz.pl/index.php?id=353

n) skrzynia biegów: manualna,
o) rodzaj napedu: przedni (4x2),
p) kolor powłoki lakieru: niebieski 2-warstwowy typu uni,
q) badanie techniczne ważne do: 20.03.2019 r.
r) OC ważne do 17.01.2020 r.
s) samochód powypadkowy;

Zdjęcia oferowanego pojazdu w załączeniu.

3. Warunki przystąpienia do przetargu:
a) Wniesienie wadium w wysokości 150,00 zł.
b) wadium wnosi się wyłącznie w PLN, numer konta sprzedającego: BGŻ BNP PARIBA
nr: 29 1600 1084 1843 0348 6000 0007
c) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się
w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert,
d) wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny,
e) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od
zawarcia umowy,
4. Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 1 000,00 zł brutto (w tym 23% VAT)
5. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62 – 020 z dopiskiem „Zakup samochodu marki Fiat
Panda, PZ 94411”.
Oferty pisemne należy składać w poniedziałki 800 – 1600 oraz w pozostałe dni robocze w godz. 730 1530, nie później jednak niż do dnia 10 października 2019 r. do godz. 10:00 w Biurze Podawczym
Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
W przypadku przesłania oferty pocztą o terminowości jej złożenia decyduje data wpływu do Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu.
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 10 października 2019 r. o godz. 10:15
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, pokój nr 113,

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert
o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny
dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny.
Dodatkowy przetarg ustny odbędzie się o godz. 1030 w dniu otwarcia ofert.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firm) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży,
e) dowód wniesienia wadium.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

7. Odrzucenie oferty nastąpi, jeżeli oferta:
a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
b) w przypadku braku spełnienia wymagań opisanych w ust. 6,
O odrzuceniu oferty komisja informuje podczas otwarcia ofert.
8. Oględziny przedmiotu sprzedaży:
Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach roboczych w okresie
od 03.10 - 07.10.2019 r. w godzinach 1000 – 1400 pod adresem: ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz
Osoba do kontaktu pod nr tel. 798-715-342
9. Gmina Swarzędz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz do odwołania
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.
10. Inne informacje:
a) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,
b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia,

c) w przypadku niestawienia się kupującego w terminie o którym mowa w ust. 10 lit. b niniejszego
ogłoszenia sprzedający wyznaczy w formie pisemnego zawiadomienia drugi ostateczny termin
do zawarcia umowy, po tym terminie oferent zostanie uznany za uchylającego się od zawarcia umowy,
d) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia
i podpisaniu umowy.
e) złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Załączniki:
- załącznik Nr 1 – zdjęcia
- załącznik Nr 2 – oświadczenie
- załącznik Nr 3 – oferta
- załącznik Nr 4 – wzór umowy

