Poznań, dnia 18 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice
ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice
tel. (32) 238 75 84, fax. (32) 238 75 03
ior@ior.gliwice.pl, www.ior.gliwice.pl
2. Przedmiot
postępowania:
ciężarowego:

sprzedaż

używanego

samochodu

TATRA Model T815 VV 15 170 4x4.1
Rok produkcji 1995
Przebieg ok. 100 tys km
Masa własna 9200 kg
Dopuszczalna masa całkowita 15000 kg
Pojemność silnika 12666 cm3
Winda o udźwigu 1000 kg
Pojazd zarejestrowany, z ważnym badaniem technicznym i przeglądem UDT na
windę.
Stan: używany.
W załączeniu zdjęcia samochodu.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki
majątku ruchomego:
Samochód ciężarowy będący przedmiotem postępowania można obejrzeć w
siedzibie IOR-PIB Oddział Sośnicowice po uprzednim umówieniu się tel kontaktowy.:
+48 606 640 221
4. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym
postępowaniu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i
musi zawierać:
1) imię, nazwisko,
2) adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
3) telefon, fax lub e-mail,
4) nr: NIP i Regon,
5) oferowaną cenę brutto za przedmiotowy samochód termin zapłaty (oferowana
cena nie może być niższa od ceny minimalnej),
6) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu
będącego przedmiotem postępowania lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki
wynikające z rezygnacji z oględzin.
Wzór formularza ofertowego w załączeniu.

5. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą sprzedający określa na 30 dni.
6. Miejsce i termin składania o otwarcia ofert:
Oferty należy składać w zaadresowanej kopercie z dopiskiem :”Sprzedaż używanego
samochodu ciężarowego Tatra” w terminie do dnia 25.11.2015 r. do godz. 10:00 na
adres Zamawiającego: 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29 lub składać osobiście w
sekretariacie Zamawiającego pod wskazanym wyżej adresem. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 10.30 w sekretariacie Instytutu Ochrony Roślin –
Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Sośnicowice
7. CENA Minimalna na podstawie wyceny rzeczoznawcy : 14000 zł netto
(słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)/
8. Inne informacje
Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty
przedmiotem postępowania.
Przyczyny odrzucenia oferty:




została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu
nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 4 , lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
zawiera cenę ofertową niższą niż minimalna cena określona przez
sprzedającego na podstawie opinii rzeczoznawcy.

O odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta.
9. Termin zawarcia umowy sprzedaży
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu
przez Kupującego przelewem ceny nabycia na konto Sprzedającego: BGŻ BNP
Paribas S.A. O/Poznań nr: 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600.
3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny nabycia.
Organizatorowi postępowania przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez
wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
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