OGI-OSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ
SAMOCHODU OSOBOWEGO VW PASSAT

Dda 9 stycznia 2019 r.
Prczes Zarzqdu ,,Polskiego Radia Rzesz6w" S.A. na podstawie 9 Rozporz4dzenia
$
Rady Minist6w z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu gospodarowania

niekt6rymi skladnikami majqtku Skarbu Pa.stwa, zwanego dalej rozporz4dzeniem,

OGLASZA PMETARG NIEOGRANICZONY
na zbycie (sprzeda2) uZtrwanego samochodu osobowego marki

Volkswagen Passat, rok produkcji 201 I

I.

Przedmiotem przeta€u jest

a) rodzaj pojazdu: samoch6d osobowy,
b) ma*a, typ model: Volkwagen Passat

87 Lim. Comfortline 1.8 TSI I l8 kW,

c) m rejestracyjny: RZ 5915c,
d) rck produkcji: 201 l,
e) data pierwszej rcjestracji: 09.05.2012 r.,

u

idenryfikacyj ny: WYltlZZZ3CZCp\t8l69,
g) wskazania drogomierza: 250.000 km,
h) rodzaj nadwozia: limuzyna,
i) pojemnodi skokowa silnika: 1798 cm3,
j) rodzaj skrzyni bieg6w: manualna,
k) stan pojazdu: sprawny, zadbany, serwisowany, bez\aypadkory.

f)

II.

Cena w),rf,olawcza w),nosi 26.500 zl, (slownie: dwadziescia szeSd tysiQcy pig6set zlotych

00/100 groszy) brutto.

IlI.

Warunki sprzedaZy:

a) .Polskie Radio Rzeszou/' S.A. umo2liwia

b)

c)

zapoznante sig ze stanem technicznym
samochodu na parkingu Radia: Rzesz6w, ul. Zamkowa 3 w dni robocze od l0 do
22 sryc?tia br. w godzinach od 9:00,12:00. Termin oglg&in samochodu nale2y
uzgodnii pod nr tel. 1'1 87 50 450.
,,Polskie Radio Rzesz6u/'S.A. Z4da *daty wadium w wysokosci 2.650,00 zl (dwa
tysiqce szesiset pigcdziesi4t zlotych 00/100).
Wadium nalezy uplacid przelewem na konto ,,polskiego Radia Rzesz6w,' S.A. nr
rachunku 29 1240 2614
0000 3959 0325, w tltule *platy nalezy podai: ,,wadium
przeurg Passat Radio Rzeszow".

llll

d) Termin

wniesienia wadium mija z upb,wem terminu skladania ofelt okreslon1m
ogloszeniu. W qm terminie wadium powinno byd zaksiggowane na koncie
wskazanlu w pkt. III. c).
Wadium nie podlega zwrcto\Mi w prz,?adku gdy ofercnt, kt6rego oferta zostala wybrana
uchyli sig od zawarcia umowy.
W stosunku do Oferenta }16ry wygal przetarg, wadium zalicza siQ [a l,oczet ceny.
Wadium \ ?Iacone przez Oferenta, kt6rego oferta nie zostala wybrana zostaje zwr6cone
w terminie do 7 dni od dnia wywieszenia ogloszenia o rozstrzyg gciu przetargu.
Oferent zobowi4zuje sig do odbioru samochodu na wlasny koszt i we wlasnym zakresie.

w

e)

D

g)
h)

IV.

Ofena wraz z wyrnaganymi zal4cznikami powinna byd zlozona w formie pisemnej
w zapieczgtowanej kopercie z napisem:
. przednia strona koperty:
,,Polskie Radio Rzesz6w" S.A. ul. Zamkowa 3; 35-032 Rzesz6w. Oferta na zakup
samochodu VW PASSAT.
. tylna strona koperty:
Nazwa (Nazwisko) Oferenta
Adres siedziby (zamieszkania) Oferenta

Oferty nale2ry skladaC do dnia 24.01.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie ,,Polskiego Radia
Rzeszow" S.A. ul. Zamkowa 3 , w godz. 9:00-1 5 :00. Otwarcie ofert nast4pi w dniu 24.01 .20 1 9r.
o godz. 12:30 w siedzibie ,,Polskiego Radia Rzesz6w" S.A. w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3, pok.

2024.
Oferta powinna zawierai:
Imig, nazwisko i adres lub nazwg (firmg) i siedzibg oferenta.
2. Oferowan4 ceng i warunki jej zaplaty.
3. Oiwiadczenie oferenta, 2e zapoznal sig ze sianem przedmiotu przetargu lub 2e
ponosi odpowiedzialnoSd za skutki wynikaj 4ce z rezygacji z oglgdzir,.
4. Dow6d wplaty wadium.
Oferent zobowiqzany jest do podpisania kazdej strony oferty.

l.

VI,

VII.

Informacjq o wyniku przetargu ,,Polskie Radio Rzeszow" S.A. przekaze Oferentom
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygniQcia postgpowania przetargowego przez
wywieszenie na tablicy ogloszef w siedzibie ,,Polskiego Radia Rzesz6w" S.A., ul.
Zamkowa 3 w Rzeszowie.
,,Polskie Radio Rzesz6w" S.A. zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia przetargu
bez podania przyczyny.

VIII. W przlpadku zlo2enia r6wnorzgdnych ofert o najwyzszej

wartosci, komisja
przetargowa bQdzie konBnuowad przetarg w formie aukcji migdzy tymi oferentami
kt6tzy dotllite ofeny, zgodnie z $ 21 ust. 3 toz]porz+dzP-n;.a.

[X.

Oferent jest zwi4zany ofert4 do 30-go dnia od terminu uplywu skladania ofert.

X.

Komisja przetargowa odzuca ofertqje2eli:
a) zostala zlo2ona po rryznaczon).rn terninie, w niewlaiciwym miejscu lub przez
oferenta, kt6ry nie wni6sl wadium,
b) nie zawiera danych i dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie V ogloszenia
lub sq one niekompletne, niecrytelne 1ub budz4 inn4 wqtpliwo66, za! zlozenie
wyjainieri mogloby prowadzii do uznaniajej za now4 ofertQ
c) zaoferowana prcpozycja ceny brutto jest nizsza od ceny w),\./olawczej.

XI.

Umo\Ma zostanie zawarta nie wczedniej niz 7 dni od daty rozstrzygnigcia

przetargu.

Infomacji dodatkowych o przetargu udziela Kierownik Dzialu Administracji Magdalena
Koc6j-Radziewicz tel. 17 87 50 450.
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