OGI,OSZENIE O PRZETARGU NA SPMEDAZ
SAMOCHODU PEUGEOT
Dnia 9 sfcznia 2019 r.
Prezes Zarz4du ,,Polskiego Radia Rzesz6w" S.A. na podstawie $ 9 Rozporz,qdze a
Rady Ministr6w z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu gospodarowania
riekt6rlmi skladnikami maj4tku Skarbu Panstwa, zwanego dalej rozporz4dzeniem,

OGI,ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zbycie (sprzedaz) uzywanego samochodu
marki Peugeot W207, rok Fodukcji 2010

I.

Pfiedmiotem przetargu jest

a) rodzaj pojazdu: samoch6d ciqzarowy,

b) marka, typ model: Peugeot W207,
c) u rejestracyjny: R5 RADIO,
d) rok produkcji: 2010,
e) data pierwszej rej estracj i: 20. I 2.20 1 0 r.,
f) nr identyfikacyjny: VF3WCKFT0AT094650,
g) wskazania drogomieiza: 176.000 km,
h) pojemnoS6 skokowa silnika: 1360 cm3,
i) ro,l"4 skrzyni bieg6w: manualna,
j) liczba miejsc: 4,
k) stan pojazdu: sprawny, zadbany, serwisowany, bezwypadkowy.

Il.

Cena wyvolawcza wynosi 12.000 zl. (slownie: dwanaicie tysiqcy zlotych 00/100

goszy)

brutto.

III.

Warunki sprzeda2y:
a) ,,Polskie Radio Rzesz6 ' S.A. umo2liwia zapoznwie siQ ze stanem technicznym
samochodu na parkingu Radia: Rzesz6w, ul. Zamkowa 3 w dni robocze od l0 do
22 stycz;,ia br. w go&inach od 9:00-12:00. Termin oglgdzin samochodu nalezy
uzgodnid pod nr tel. 17 87 50 450.
b) ,,Polskie Radio Rzesz6f' S.A. z4da irdaty wadium w wysokodci 1.200,00 zl (eden
tysi4c dwieScie zlotych 00/100).
c) Wadium nale2y wplacii przelewem na konto ,,Polskiego Radia Rzesz6w" S.A. nr
rachunku 29 l24O 2614
0000 3959 0325, wq ule \aplaty nale2y podai: ,,wadium
przetarg Peugeot Radio Rzesz6w".
d) Termin wniesienia wadium mija z uplywem terminu skladania ofert okeSlon),m
w ogloszeniu. W tym terminie wadium powinno byi zaksiQgowarc na koncie
wskazanym w pkt. IIl. a).
e) Wadium nie podlega zwrotowi w prz)'padku gdy ofercnt, kt6rego oferta zostala wybrana
uchyli sig od zawarcia umowy.
W stosunku do Oferenta kt6ry wygral prz€targ, wadium zalicza siQ na poczet cany.
g) Wadium *dacone przez Oferenta, kt6rego ofefia nie zostala wybrana zostaje zwr6cone
w terminie do 7 dni od dnia wl,rvieszenia ogloszenia o rozstrzygniQciu przetargu.
h) Oferent zobowiqzuje sig do odbioru samochodu na wlasny koszt i we wlasn),rn zakresie.
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IV.

Oferta wmz z wymaganlmi zal4cznikami powinna
by6 zlozom w fbrmie pisemnej
w zapieczgtowanej kopercie z napisem;
. przednia strona koperty:
,,Polskie Radio Rzesz6w,, S.A. ul. Zamkowa 3; 35_032 Rzesz6w. Oferta na
zakup
samochodu peugeot.
. tylna strona kopefiy:
Nazwa (Nazwisko) Oferenta
Adres siedziby (zamieszkania) Oferenta

Oferty nale2y skladaC d,o dnia 24.01.2019-t-. do godz. 12:00 w
sekretariacie ,,polskiego Radia
Rzeszow- S.A. ul Zamlowa l. w godz. 9:00_l S:OO. Ot*arci.
ofert nasapi* dniu Z+.Of.20flr.
o^gooz. I J:JU w siedzibie ,.polskiego Radia Rzeszow,, S.A.
w Rzeszowii, ul. Zarnkowa 3, pok.
202A.

V.

Oferta powinna zawierai:
Imig, nazwisko i adres lub nazwQ (firmQ) i siedzibg oferenta.
2. Oferowanq cenQ i waxunki jej zaplaty.
3. Oswiadczenie oferent4 2e zar{lznal'sil ze stanem przedmiotu przetargu lub ze
ponosi odpowiedzialnosd za skutki wynikaj
4ce z rezygnacji z i1ltAzi.
4. Dow6d udaty wadium.
Oferent zobowiqzany jest do podpisania kazdej stro[y oferty.
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VII.

Informacig o-wyniku przetargu ,,porski€ Radio Rzeszow" s.A. przeka2e
oferentom
w terminie do 3 dd od dnia rozstrzygnigcia post€powania p""tu.go*"go p.o,
q.wieszenie na tablicy ogloszei w siedzibie
,,iolskego nadia ftzeszOw,, S.A., ut.
Zamkowa 3 w Rzeszowie.
,,Polskie Radio Rzesz6w,, S.A. zastrzega sobie prawo do uoiewaznienia przetargu
bez podania przyczyny.

VIII. W przpadku zlo2enia r6wnorzqdnych oGrt o

rrajryzszej wartosci, komisja
przetargowa bidzie kontynuowad przetarg w forrnie
aukcii migAzy tymi
' oferentami
kr6rzy zlozyli te oferty. zgodnie z 2l urt. 3 rorporzqdz.niu.
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Ix.
X.

xI.

Oferentjest zwi4zany ofert4 do 30_go dnia od terminu uplywu
skladania ofert.
Komisja przetargowa odrzuca ofertQ jezeli:
a) zostala zlo2ona po wlznaczonym terminie, w dewla3ciwym miejscu lub przez
oferenta- kt6ry nie wni6sl wadium,
b) nie zawieru danych i dokumenrdw, o lx6rych mowa w punkcie V ogloszenia
lub s4 one niekompletne, nieczy,telne lub Ludz4 inn4 w4gliwosc,
za3 zlo2enie
wyja(niei mogloby prowadzi6 do uznania iei za nowa ofene
c) zaoferowana propozycja ceny brutto jesl niziza od ceny wywolawczej.
Umowa zostanie zawarta nie wczesniej niz 7 dni od daty rozstrzygnigcia
przgtltgu,

lfgT:ji dodatkowych o przetargu udziela Kierownik
-.
Kocdj-Radziewicz tel. l7 87 50 450.
,,POISKIE RADIO RZESZoW"
35.032 BZESZOW.
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