OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit rok produkcji 2007”
1. Podmiot sprzedający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30
89-600 Chojnice
tel./faks (52) 33 44 480/(52) 33 44 481
e-mail: pcpr@infochojnice.pl
strona : http://pcpr.infochojnice.pl/
2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza I przetarg
nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit, rok
produkcji 2007.
3. Przedmiot sprzedaży:
Samochód osobowy marki Ford Transit, rok produkcji 2007
Nr identyfikacyjny (VIN) WF0SXXBDFS7J38682
Wskazanie drogomierza 169 000 km
Data pierwszej rejestracji 31.10.2007 r.
Opis rodzaju pojazdu Samochód osobowy – przewóz osób niepełnosprawnych
Kolor powłoki lakierowej kabiny: biały
Dop. masa całkowita 2800 kg
Liczba osi/ Skrzynia biegów: 2 /manualna
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność / Moc silnika 2198,00 cm³ / 63kW
4. Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza brutto: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Samochód można oglądać od dnia opublikowania ogłoszenia o sprzedaży do dnia
poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.00 do 14.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach przy ul.
Piłsudskiego 30, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
oględzin, nr telefonu (52) 33 44 480.
6. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej, tj. w kwocie 800,00 zł. Wadium należ wpłacić przelewem na rachunek
bankowy BS Więcbork, nr konta: 10 8162 0003 0019 0176 2000 0010. Wadium powinno być
wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora
przetargu do 28.08.2019 r. do godz. 10.00 pod rygorem odrzucenia oferty.
W tytule przelewu należy wpisać „Wadium - przetarg kupno samochodu FORD TRANSIT”.
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
7.1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, w
języku polskim i musi zawierać:
1) Imię, nazwisko, adres lub w przypadku firmy: nazwę i siedzibę oferenta
2) Numer i seria dowodu osobistego lub w przypadku firmy NIP
3) Oferowaną cenę za kupno samochodu objętego przedmiotem przetargu (nie niższą niż
cena wywoławcza) oraz zobowiązanie o jej wpłacie w terminie 7 dni od zawarcia umowy
przelewem na wskazany przez organizatora przetargu nr rachunku bankowego.
4) W przypadku podpisania formularza ofertowego lub wszelkich innych dokumentów

przez osobę nie będącą umocowanym przedstawicielem oferenta do wykonywania
czynności prawnych- oferent składa wraz z ofertą stosowane pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
osobę, która zgodnie z CEiDG lub KRS jest uprawniona do reprezentacji podmiotu, a w
przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej- przez rodzica,
małżonka, rodzeństwo, wstępnego, zstępnego lub przysposobionego - ze wskazaniem
stopnia i rodzaju pokrewieństwa.
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
8.1. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.
Koperta powinna być oznaczona i zaadresowana zgodnie z poniższym wzorem:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 30, 89-600 Chojnice
Oferta przetargowa - zakup samochodu FORD TRANSIT
Nie otwierać przed dniem 28.08.2019 r. godz. 10.00
8.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ,
ul. Piłsudskiego 30 (sekretariat pokój nr 229) do dnia 28.08.2019 r. do godz. 10.00
8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30, 89-600 Chojnice.
9. Zasady zwrotu wadium:
9.1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, zostanie zwrócone w ciągu 7 dni, odpowiednio do dnia dokonania wyboru oferty
lub odrzucenia oferty.
9.2. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
9.3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyla
się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu.
10. Warunki wyboru oferty:
10.1. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód objęty
przedmiotem sprzedaży. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
10.2. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, Komisja
przetargowa wzywa tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci składający
oferty dodatkowe, nie mogą zastosować cen niższych niż zaoferowane w poprzednio
złożonych ofertach.
10.3. Umowa sprzedaży zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
10.4. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana
zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna- sprzedaży w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników przetargu.
10.5. W przypadku wycofania się/niedopełnienia dalszych formalności przez oferenta, który
wygrał przetarg organizator przetargu może dokonać ponownego wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych ofert.
10.6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wpłacone wadium)
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
10.7. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę
ceny nabycia.
11. Odrzucenie oferty:
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
11.1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
11.2. została złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium,

11.3. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 ogłoszenia, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
12. Inne postanowienia:
12.1. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.
12.2. Cena nabycia jest ceną brutto sprzedaży.
12.3. Organizator przetargu nie wyraża zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy
sprzedaży na osoby trzecie.
12.4. Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu.
12.5. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta niepodlegająca
odrzuceniu.
12.6. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
Zatwierdził:
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
Andrzej Gąsiorowski
Załączniki:
1. formularz ofertowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………………………...
nr telefonu i faksu……………………………………………………………………………...
NIP……………………………………………………………………………….
Regon…………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego (w celach rozliczeniowych) …………………………………………………………………………..
Osoba wskazana do kontaktów ze Sprzedającym ( imię i nazwisko, nr telefonu i faksu, e-mail)
………………………………………………………………………………………….
Nawiązując do ogłoszonego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego
Ford Transit, w którym Sprzedającym jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Chojnicach
składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję cenę zakupu ww. pojazdu brutto: ……………………………………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………zł brutto)
2. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym
określonym w ogłoszeniu o przetargu.
3. Oświadczam, że akceptuję stan techniczny ww. pojazdu i nie zgłaszam do niego zastrzeżeń.
4. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zapłaty ceny samochodu w terminie
7 dni od daty podpisania umowy kupna/sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy
wskazany w umowie kupna-sprzedaży.
5. Na potwierdzenie udziału w przetargu i chęci nabycia przedmiotu zamówienia wniosłem wadium w
wysokości ………………………… …………………………….zł (słownie:……………………………………………………..) w załączeniu
dołączam dowód wniesienia wadium.
6. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najlepszej kwota wadium zaliczona została na
poczet oferowanej ceny – zapłaty za samochód.
7. Jestem świadomy, że gdyby z mojej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przeze mnie wadium
ulega przepadkowi.
8. W przypadku braku wyboru mojej oferty proszę o zwrot wadium na konto:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………
Podpis osoby upoważnionej
do zaciągania zobowiązań*

*) w przypadku osób uprawnionych należy dołączyć pełnomocnictwo lub wypis z odpowiedniego rejestru

