Września, 7 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
I. DANE SPRZEDAJĄCEGO:
Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni, ul. Gen. Sikorskiego 36, 62-300 Września NIP 789-14-40-884,
REGON: 360937995 reprezentowanym przez Magdalenę Sobczak - Jankiewicz – Kierownika WTZ,
działającego na mocy pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Września.
II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:
1) Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy stanowiący mienie Warsztatu Terapii Zajęciowej
we Wrześni. Samochód posiada ubezpieczenie AC, KR, OC i NNW - ważne do 31 grudnia 2016 r.
2) Dane o pojeździe:
•

samochód osobowy Renault Trafic Passe 2.0 dCi MR’07 E4 3.0t wersja L2H1P2,

•

liczba miejsc: 9, nr rejestracyjny: PWR 62UX, rok produkcji: 2007,

•

nr identyfikacyjny (VIN): VF1JLBHB67V302337,

•

data pierwszej rejestracji: 2007.08.16, pojemność/moc silnika: 1995ccm/85kW,

•

rodzaj paliwa: olej napędowy, skrzynia biegów: manualna,

•

wskazanie drogomierza na dzień 24 listopada 2016 r.: 646 581 km.

•

samochód sprawny, serwisowany, z wszystkimi niezbędnymi przeglądami.

3) Wyposażenie:
ABS + EBV – korektor siły hamowania elektr., drzwi boczne prawe przesuwane przeszklone, drzwi tylne
przeszklone otwierana 180 stopni, fotel kierowcy w regulacja wysokości, fotel pasażera podwójny, kolumna
kierownicy regulowana, lusterko wewnętrzne, poduszka powietrzna kierowcy, siedzenie 3-osobowe w II
rzędzie, siedzenie 3-osobowe w III rzędzie, szyby przyciemniane, światła z regulacją kąta pochylenia,
tapicerka materiałowa „Galatone”, uchwyty do mocowania ładunków, wspomaganie układu kierowniczego,
wykładzina gumowa w przestrzeni bagażowej, wyłożenie ścian bocznych tworzywem sztucznym do ½ wys.,
zamek centralny zdalnie sterowany.
III. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie WTZ we Wrześni
przy ul. Gen. Sikorskiego 36 .
IV. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach 7 grudnia 2016 r. - 14 grudnia 2016 r. w godzinach otwarcia
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni – po uprzednim uzgodnieniu terminu
pod numerem telefonu: 61 640 13 00
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tel. 61/ 640-13-00

V. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.200 zł w pieniądzu na
rachunek bankowy nr: 56 9681 0002 0017 9344 0182 4850 w terminie do 12 grudnia 2016 r.
2) W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko (nazwę) oferenta oraz „RENAULT”
3) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w
terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez
nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
VI. CENA WYWOŁAWCZA:
12.900,00 zł
VII. WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA:
Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta, adres lub siedzibę oferenta, oferowaną
cenę netto, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, oświadczenie oferenta, że przyjmuje warunki
przetargu, zapoznał się i akceptuje treść wzoru umowy oraz treść protokołu zdawczo-odbiorczego;
oświadczenie, że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu sprzedaży, NIP
i REGON/PESEL oferenta, telefon kontaktowy, datę sporządzenia oferty, dowód wniesienia wadium.
VIII. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES,
W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA:
1) Warunkiem udziału w niniejszym ofertowym przetargu nieograniczonym jest złożenie pisemnej oferty
w terminie do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 9.45 w siedzibie WTZ przy ul. Gen. Sikorskiego 36
we Wrześni . Decyduje fizyczne dotarcie oferty do sprzedającego.
2) Oferty zostaną odrzucone, jeśli zostaną złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub
przez oferenta, który nie wniósł wadium; jeśli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę; jeśli oferta nie opiewa na minimum ceny wywoławczej. O odrzuceniu oferty
komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
3) Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. w siedzibie WTZ we Wrześni lub ze strony
internetowej WTZ (http://www.wtz.wrzesnia.pl ). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
4) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez
uszkodzenia opakowania. Na opakowaniu umieszcza się:


imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres lub siedzibę oferenta,



nazwę i adres sprzedającego: Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Gen. Sikorskiego 36, 62-300
Września,



zapis o treści: OFERTA – RENAULT NIE OTWIERAĆ PRZED 14.12.2016 R. DO GODZ. 10:00.

Warsztat Terapii Zajęciowej
62-300 Września, ul. Gen. Sikorskiego 36
tel. 61/ 640-13-00

Przykład:

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA (FIRMA) OFERENTA
ADRES LUB SIEDZIBA OFERENTA
/EWENTUALNIE PIECZĄTKA/
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
UL. GEN. SIKORSKIEGO 36
62-300 WRZEŚNIA
OFERTA – RENAULT
NIE OTWIERAĆ PRZED 14.12.2016 R. DO GODZ. 10:00

5) Okres związania ofertą: 30 dni.
IX. PRAWO ZAMKNIĘCIA PRZETARGU:
Sprzedający - organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek
z ofert, bez wskazania przyczyny.
X. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
XI. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1) Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni nie jest płatnikiem podatku VAT.
2) Sprzedawca wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza
do przeprowadzenia przetargu.
3) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg kontynuowany jest w formie
ustnej licytacji między tymi oferentami. Sprzedawca zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne
oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia licytacji.
4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego,
nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży / wystawienia faktury. Wzór umowy stanowi
załącznik nr 2 do ogłoszenia.
5) Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia
i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego,
którego wzór stanowi załącznik nr 3.

Warsztat Terapii Zajęciowej
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załącznik nr 1 do ogłoszenia

…………………………….., data….................. 2016 r.
(miejscowość, data)

………………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa / firma oferenta)

………………………………………………….
………………………………………………….
(adres lub siedziba oferenta)

………………………………………………….
(NIP, REGON / PESEL)

…………………………………………………..
(telefon kontaktowy)

OFERTA
NA ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem przedmiotu przetargu / oświadczam, że ponoszę
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin*.
Oświadczam jednocześnie, że akceptuję warunki przetargu, zapoznałem/am się i akceptuję treść
wzoru umowy oraz treść protokołu zdawczo-odbiorczego. Nie wnoszę zastrzeżeń co do stanu technicznego
i prawnego przedmiotu sprzedaży.
Składam ofertę na zakup samochodu służbowego RENAULT TRAFIC 2,0 dCi za kwotę:

………………...................... zł
Dołączam w załączeniu dowód wniesienia wadium.
* podkreślić właściwe

……………………………………
(podpis oferenta)
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załącznik nr 2 do ogłoszenia

WZÓR - UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
zawarta we Wrześni w dniu ….................................... 2016 r. pomiędzy:
Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 36 (NIP: 7891440884)
reprezentowanym przez Magdalenę Sobczak - Jankiewicz – Kierownika WTZ, działającego na mocy
pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Września, zwanym dalej „sprzedającym”
a:
..................................................................... zamieszkały/a / z siedzibą w ................................................
przy

ul.

.......................................................

(NIP:

….............................,

REGON

/

PESEL::

…...............................) reprezentowanym przez: ............................................., zwanym dalej „kupującym”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu
służbowego RENAULT TRAFIC 2,0 dCi zawarto umowę o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego RENAULT TRAFIC 2,0 dCi o numerze
rejestracyjnym: PWR 62UX, numerze identyfikacyjnym (VIN): VF1JLBHB67V302337, roku produkcji: 2007.
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: …......................................................

zł (słownie:

……………………………………..................................……).
§4
Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o notę księgową wystawioną przez sprzedającego
i wpłynięciu należności na rachunek sprzedającego: ……………………………………..
Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, jednak
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wydanie pojazdu nastąpi
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po dokonaniu wpłaty przez Kupującego i wpłynięciu
należności na wskazane w umowie konto sprzedającego.
§5
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem pojazdu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki
wynikające z rezygnacji z oględzin. Oświadcza także że przyjmuje warunki przetargu, nie wnosi zastrzeżeń
co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu sprzedaży oraz że z tego tytułu nie będzie zgłaszał
żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.
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§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy
ponosi Kupujący.
§7
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks podpisany przez strony
umowy).
§9
Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikających z umowy będzie Sąd Rejonowy
we Wrześni.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

Warsztat Terapii Zajęciowej
62-300 Września, ul. Gen. Sikorskiego 36
tel. 61/ 640-13-00

załącznik nr 3 do ogłoszenia

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU

PRZEKAZUJĄCY:
Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 36 (NIP: ………….)
reprezentowany przez Magdalenę Sobczak - Jankiewicz – Kierownika WTZ, działającego na mocy
pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Września
ODBIERAJĄCY:
..................................................................... zamieszkały/a / z siedzibą w ................................................
przy

ul.

.......................................................

(NIP:

….............................,

REGON

/

PESEL::

…...............................) reprezentowany przez: .............................................
W dniu……...… 2016 r. Przekazujący przekazał odbierającemu samochód osobowy RENAULT TRAFIC 2,0
dCi o następujących parametrach:
liczba miejsc: 9, nr rejestracyjny: PWR 62UX, rok produkcji: 2007, nr identyfikacyjny (VIN):
VF1JLBHB67V302337, data pierwszej rejestracji: 2007.08.16, pojemność/moc silnika: 1995cm3/85kW,
rodzaj paliwa: olej napędowy, skrzynia biegów: manualna, wskazanie drogomierza na dzień 24 listopada
2016 r.: 646 581 km.
Przekazujący wraz z pojazdem wydał Odbierającemu:
-

dowód rejestracyjny,

-

kartę pojazdu,

-

klucze – 1 komplet

-

......................................

-

......................................

PRZEKAZUJĄCY:

ODBIERAJĄCY:

Warsztat Terapii Zajęciowej
62-300 Września, ul. Gen. Sikorskiego 36
tel. 61/ 640-13-00

