O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA
na podstawie § 9 ust. 1
w sprawie

SAMOCHODU OSOBOWEGO
Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.

sposobu gospodarowania niektórymi

(Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Wojewódzki

Skarbu

Ochrony Zabytków z/s w

publiczny na

drugi przetarg

samochodu osobowego.

1. Otwarcie ofert
w pokoju nr. 28.
2.

29,

ul.

tel./fax 16 678 59 44, e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl

37-700

Samochód

w dniu 12-09-2018 r. o godz. 11.00

w siedzibie
przedmiotem przetargu

od dnia ukazania

do dnia 11-09-2018 r. w godz. 8:00-15:00

w siedzibie Wojewódzkiego

29 ( parking
Wodnej 13), po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 608 318 056 pan Zbigniew
Ochrony Zabytków w

3.

L

ul.

od ul.

Dane samochodu osobowego:

Nazwa

Uwagi

Cena

p.
(w

1.

1

FORD MONDEO 2.0
Nr rejestr. RP 29097

12.500

Typ pojazdu - osobowy
Wersja -Ambiente
Rok produkcji - 2009
Silnik - 1999
Skrzynia biegów - manualna
Rodzaj nadwozia - sedan 4 drzwiowy
Przebieg- 240304 km

4.

Wadium

przelewem, na rachunek bankowy Wojewódzkiego

Ochrony Zabytków z/s w
( Narodowy Bank Polski), nr rachunku: 55 1010 1528
0012 0913 9120 0000 z dopiskiem : "Wadium - zakup samochodu marki Ford Mondeo "

10 % ceny

w

a)

pojazdu tj. :

FORD MONDEO 2.0- 1.250,00

jeden

00/100).

s.

Wadium musi

na rachunek

przed

terminu

ofert, tj.

przed godz. 10:45 12 wrzesnia 2018 r.

6.

Oferta

pod

rygorem

powinna

na formularzu ofertowym

formie

2018 r. godz. 11 .00"

10:45 w siedzibie
Termin

pisemnej

do

z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu - nie

7.

8.

w

w

przed 12-09-

kopercie do dnia 12-09-2018 r. do godz.

pokój nr 33 (Sekretariat).
na 21 od dnia otwarcia ofert.

9.

Organizatorowi przetargu
prawo
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

10. Inne informacje

a)

przetargu:

Warunkiem
ceny

•

Wadium wnosi

•

Wadium

przetargu bez wybrania

10 %

do przetargu jest wniesienie wadium w
samochodu osobowego.
przelewem;
przez oferentów, których oferty nie

lub

odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania
wyboru lub odrzucenia oferty;
•

Wadium

•

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który
uchyli
od zawarcia umowy
Komisja przetargowa odrzuci

b)

przez

zalicza

na poczet ceny;

•

po wyznaczonym terminie, w
Oferenta, który nie
wadium;

•

Nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przy
niekompletne, nieczytelne lub
inna

przetarg,

miejscu lub przez
oferty lub

one

do uznania jej za nowa
•
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia
Oferenta;
11. Umowa zostanie podpisana
w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty
z Oferentem, który

Podkarpack' WoJewoaz.1:c
l{on.id~.i;i t llr
abytków

