OGLOSZENIE O PMETARGU NA SPRZEDAZ
SAMOCHODU OSOBOWEGO FIAT PANDA
Dnia 9 stycznia 2019 r.
Prezes Zarzqdu ,,Polskiego Radia RzEszow" S.A. na podstawie $ 9 Rozponqdzeua
Rady Ministr6w z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegolowego sposobu gospodarowania
niekt6rymi skladnikami maj4tku Skarbu Panstwa, zwanego dalej rozporz4dzeniem,

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zbycie (sprzrdz2) Wwanego samochodu osobowego marki
Fiat Panda, rok produkcji 2010

L

Przedmiotem przetaryu jest

a) rodzaj pojazdu: samoch6d osobowy,
b) marka, t1p model: Fiat Panda typ 169,

c) nr rejestracyjny: R4 RADIO,

d) rok produkcji: 2010,
e) data pierraszej rej estacj i: 24. I I .20 I 0 r.,
f) llr identyfrkacyjny: ZF A16900001821237 ,
g) wskaz arfa drogomienai 144.516 V,rr,,
h) pojemno5C skokowa silnika: I108 cm3,
j) rodzaj skrzrad bieg6w: manualna,
k) liczba miejsc: 5,
l) stan pojazdu: uszkodzony system wspomagania kierownicy, serwisowany, bezwlpadkowy,
z klimatyzacj 4.

lI.

Cena

wlvolawcza wynosi 7.500 zl. (slownie: siedem tysigcy pigdset zlotych 00/100

groszy) brutto.

III.

Warunki sprzedaZy:
a) ,,Polskie Radio Rzeszow" S.A. umo2liwia zapozrteuie sig ze stanem technicznym
samochodu na parkingu Radia: Rzesz6w, ul. Zamkowa 3 w dni robocze od l0 do
22 stycmia br. w godzinach od 9:00-12:00. Termin oglgdzin samochodu nalezy
uzgodnid pod ff tel. l7 87 50 450.
b) ,,Polskie Radio Rzeszow" S.A. 2qda wplaty wadium w wysokoSci 750,00 zl (siedemset
pigidziesi4t zlotych 00/l 00).
c) Wadium nate2y rplacid poelewem na konto ,,Polskiego Radia Rzesz6w,, S.A. nr
rachunku 29 12402614 llll0000 3959 0325, w t),tule $platy nalezy poda6: ,,wadium
przetarg Fiat Pada Radio Rzesz6w".
d) Termin wniesienia wadium mija z uplyvem terminu skladania ofert oke3lonym
w ogloszeniu. W tym terminie wadium powinno byi zaksiQgowane na koncie
wskazanym w pld. IIl. c).
e) Wadium nie podlega zwrctowi w prz,?adku gdy oferent, ltdrego oferta zostala wybrana
uchyli siE od zawarcia umowy.
D W stosunku do Oferenta kt6ry wygral przetary, wadium zalicza sig na poczet ceny.
g) Wadium }r?lacone przez Ofere[ta" kt6rego oferta rde zostala wybrana zostaje zwr6cone
w terminie do 7 dni od dnia wywieszenia ogloszeda o rczstrzygnigciu przetargu.
h) Oferent zobowiqzuje sig do odbioru samochodu na wlasoy koszt i we wlasnym zalcesie.

IV.

Oferta wraz z wymaganymi zalqcznikami powinna byi zlo2ona w formie pisemnej
w zapieczltowanej kopercie z napisem:
. pftednia strona koperty:
,,Polskie Radio Rzesz6w" S.A. ul. Zamkowa 3; 35-032 Rzesz6w. Oferta na zakup
samochodu Fiat Panda.
. tylna shona koperty:
Nazwa (Nazwisko) Oferenta
Adrcs siedziby (zamieszkania) Oferenta

Oferty nalei skladaC do dnia 24.01.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie ,,Polskiego Radia
Rzesz6w" S.A. ul. Zamkowa 3, w godz. 9:00- t 5:00. Otwarcie ofert nast4pi w dniu 24.01 .201 9r.
o godz. l3:00 w siedzibie ,,Polskiego Radia Rzesz6w" S.A. w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3, pok.

2024.
Oferta powinna zawieraC:
1. Imig, nazwisko i adres lub nazwg (firmQ) i siedzibg oferenta.
2. Oferowan4 ceng i warunki jej zaplaty.
3. Oswiadczenie oferenta, ze zapoznal siq ze stanem przedmiotu przetargu lub Ze
ponosi odpowiedzialno5i za skutki wynikaj4ce z rczygnacji z oglgdzin.
4. Dow6d rplaty wadium.
Oferent zobowiqzanyjest do podpisania ka2dej strony oferty.

VI.

lnformacjE o wyniku przetargu ,,Polskie Radio Rzesz6w" S.A. przekaZe Oferentom

w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnigcia postQpowania przetargowego przez
raywieszenie na tablicy ogloszerl w siedzibie ,,Polskiego Radia Rzesz6w" S.A., u1.
Zamkowa 3 w Rzeszowie.

VII.

,,Polskie Radio Rzeszod' S.A. zastrzega sobie prawo do uniewalnienia Fzetargu

bez podania przyczyry.

VIII. W przlpadku zlozenia

r6wnorzgdnych ofefi o najwyzszej wartosci, komisja
przetargowa bQdzie kontynuowai przetarg w formie aukcji migdzy tymi oferentami
kt6rzy zlozyli te oferty, zgodnie z $ 21 ust. 3 rozporz4dzenia.

Ix.
X.

XI.

Oferentjest zwi4zany ofert4 do 30-go dnia od terminu uptywu skladania ofert.
Komisja przetargowa odrzuca ofertgjezeli:
a) zostj,la zloaotapo wyznaczonlm terminie, w niewlasciwym miejscu lub przez
ofererta, kt6ry nie wni6sl wadium,
b) nie zawiera danych i dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie V ogloszenia
lub s4 one niekompletne, nieczytelne lub budz4 innq wqtpliwose, zaj zlozenie
wyja3nieri mogloby prowadzid do uznada jej za now4 ofertg
c) zaoferowana propozycja ceny brutto jest nizsza od ceny w).ir'olawczej.
Umowa zostanie zawarta nie wczesniej niz 7 dni od daty rozstrzygniEcia
przetffgu.

lnformacji dodatkowych o przetargu udziela Kierownik Dzialu Admidstracji Magdplena
Kocoj-Radziewicz tel. 17 87 50
l
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