OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż
samochodu osobowego OPEL COMBO będącego własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
1. Marka:
Model pojazdu:
Wersja:
Nr rejestracyjny:
Rok produkcji:
Rodzaj pojazdu:
Nr INFO-EKSPERT:
Nr identyfikacyjny (VIN):
Data pierwszej rejestracji:
Wskazanie drogomierza:
Okres eksploatacji pojazdu:
Dop. masa całk.:
Rodzaj nadwozia:
Rodzaj silnika:
Pojemność/moc silnika:
Rodzaj napędu:
Rodzaj skrzyni biegów:

OPEL
Combo 1.7 Diesel MR’01 1.6t
DTL Tour
POSWG44
2003
Samochód ciężarowy do 3.5t
028-02257
W0L0XCF0643013980
2003/11/29
259 000 km
2003/11/29 – 2016/07/06 (151 mies.)
1600 kg
kombi (uniwersalne)
z zapłonem samoczynnym
3
1688 cm /48 kW
przedni
manualna

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.11.2016 roku w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim,
al. Powstańców Wielkopolskich 18 p. 322 III piętro o godz. 12:00.
3. Cena wywoławcza brutto wynosi: 1 800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).
4. Pisemne oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno samochodu OPEL Combo” należy
złożyć do dnia 10.11.2016 roku do godz. 11:45 w Urzędzie Miejskim, al. Powstańców Wielkopolskich
18 pokój 219 - II piętro.
Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot, nr NIP;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, oraz z warunkami
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5) kopię wniesienia wadium, o którym mowa w pkt 7 wraz z podaniem marki samochodu.
5. Pojazd można obejrzeć w dniach od 27.10.2016 do 28.10.2016 oraz w dniach od 02.11.2016 do
04.11.2016 w godz. 12:00 – 14:00 w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomych Zwierząt w Wysocku
Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3.
6. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej określonej w pkt 3 niniejszego Ogłoszenia tj.:
180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych 00/100),
- wadium z określeniem marki samochodu należy wpłacić do dnia 10.11.2016 roku na konto Urzędu
Miejskiego BOŚ Nr 02 1540 1173 2117 4000 1010 0048 lub w Punkcie Obsługi Klienta BOŚ S.A.
- pokój 39,40 (parter Urzędu Miejskiego),
- wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast
pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 7 dni,
- w
przypadku
wygrania
przetargu
i
nie
przystąpienia
do
podpisania
umowy
w wyznaczonym dniu – wadium ulega przepadkowi.
7. Urząd Miejski nie udziela gwarancji na stan samochodu, ani nie odpowiada za wady ukryte.
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
PREZYDENT MIASTA
/…/
Beata Klimek

