P ODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Nr 25/2018
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie
przetargu pisemnego na
samochodu
osobowego Ford Fusion rok produkcji 2005 i Ford
przez Wojewódzki
Mondeo rok produkcji 2009
oraz
Komisji
Ochrony Zabytków zis w
Przetargowej.
Na podstawie § 9 ust.1
2017 r. w sprawie
Skarbu

Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia
sposobu gospodarowania niektórymi
co

§1

pisemny przetarg na
samochodu osobowego Ford Fusion rok
produkcji 2005 i Ford Mondeo rok produkcji 2009
przez Wojewódzki
Ochrony Zabytków zis w

§2

informacje
przetargu
w§ 1 zawiera:
1)
którego
stanowi
nr 1 do
2) formularz oferty, którego
stanowi
nr 2 do
3) wzór umowy, których
stanowi
nr 3 do
4)
o rezygnacji z ubezpieczenia, którego
stanowi
do

nr 4

§3

o przetargu, o którym mowa w§ 1:
1)w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego

2)na

stronie

3) na tablicy

internetowej Wojewódzkiego
Wojewódzkiego

§4
1) Zbigniew
2) Ryszard Fedejko 3) Tomasz
§5
Wykonanie

Ia

ngr

-vny
r~k.

w
Komisji,
Komisji.
powierza

Ochrony Zabytków zis w

Ochrony Zabytków zis
Ochrony Zabytków zis w

Komisji,

w

nr 1 do

O PRZETARGU PUBLICZNYM NA

na podstawie § 9 ust. 1
w sprawie

nr 25/2018

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.

sposobu gospodarowania niektórymi

(Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Wojewódzki
37 -700

Skarbu
ul.

Ochrony Zabytków z/s w

29,

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

publiczny na
1.

przetarg

samochodów osobowych.

Otwarcie ofert

w siedzibie

w dniu 21-08 -2018 r. o godz. 11.00

w pokoju nr. 28.
2.

Samochody

przedmiotem

przetargu

od dnia ukazania

do dnia 20-08-2018 r. w godz. 8 :00-15:00
Wojewódzkiego

w siedzibie

Ochrony Zabytków w

ul.

29 ( parking

od ul. Wodna 13), po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 608 318 056 pan
Zbigniew
3.

L
p.

Dane samochodów osobowych:

Nazwa

ni ka

Cena

Uwagi

(w

1.

1

FORD FUSION 1.4i

Nr rejestr. RZ 50268

4.200

Typ pojazdu - osobowy
Wersja -Ambiente
Rok produkcji -

2005

Silnik - 1388
Skrzynia biegów - manualna
Rodzaj nadwozia - hatchback 5 drzwiowy
Przebieg - 183933 km
2.

1

FORD MONDEO 2.0

Nr rejestr . RP 29097

13 .500

Typ pojazdu - osobowy
Wersja -Ambiente
Rok produkcji -

2009

1999

Silnik -

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 -

10 % ceny

w

pojazdu tj. :

a)

FORD FUSION 1.4i - 420,00

b)

FORD MONDEO 2.0-1 .350,00
00/100) .

zakup samochodu marki ... ....... "

czterysta
jeden

00/100);
trzysta

5.

Wadium musi

na rachunek

przed

terminu

ofert, tj.

przed godz. 10:45 21 sierpnia 2018 r.
6.

Oferta

pod

rygorem

powinna

w

na formularzu ofertowym

formie

do

przed 21 -08-

z dopiskiem O/erta przetargowa na zakup samochodu - nie

7.

11

2018 r. godz. 11.00"

w

10:45 w siedzibie
8.

Termin

9.

Organizatorowi

pisemnej

kopercie do dnia 21-08-2018 r. do godz.

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

prawo

przetargu

bez

wybrania

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
10. Inne informacje

a)

przetargu :

Warunkiem

10 %

do przetargu jest wniesienie wadium w

ceny

samochodu osobowego.

•

Wadium wnosi

•

Wadium

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

b)

przez

na poczet ceny;
przetarg,

od zawarcia umowy

Komisja przetargowa odrzuci
po wyznaczonym terminie, w

•

Oferenta, który nie
•

zalicza

miejscu lub przez

wadium;

Nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przy
niekompletne, nieczytelne lub

oferty lub

one

inna

do uznania jej za nowa
•

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia

11. Umowa zostanie podpisana
z Oferentem, który

Oferenta;

w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty

nr 2 do

nr 25/2018

FORMULARZ OFERTOWY
Ja

podpisany:
dowod e m osob istym n r .. .... .... .... .. ... .......... ........ ......... .... .. .. .... .. ... ............ ....... .......... . .
adres: .............. ....... .. .... ......... ... .. ..... .... ... ....... .. .. ... ..... ....... .... ... .. .. ............ ..... .. .......... .... ... ...... ... .

tel .. . ... .. ....................... ............................................... ......... ......... ...................... .. ......... .. .. .. .. ... ..... .. ............
ad res po czty e-mail: .. .. ... ... ..... .. ...... ... ....... .......... ..... .. .. .. ... .. .. ... ........... ..... .... .. .. .. .... ... .... .... ... .. ...... ..... ....... .
nr rachunku bankowego : ... ..... .... .... ..... .. ... ... ....... ... ... .. .. ............ .... ....... ........ ......... ..... ... ... .. ...... .. ... .... .. ... .

w imieniu i na rzecz: .. .... .... ...... ... .. .... ...... ... ... ... .... .. ..... .. ... ..... ... ...... ...... .. .. ....... .. ... ...... ....... .... .. .
(

nazwa i

adres oferenta w przypadku gdy nabywca jes t firma)

REGON: .. ............. .. .... .. ............. ...... ... .... .............. ... ... .. .. .. .... .... ... ... ....... .. .. ....... .. .. .... .. ...... ... .... ........ ......... .. .
(

gdy oferentem jest firma )

NIP : .. .... .. ..... ... ....... ..... .. .. .. .... .... ........ .... ... ... ... .. .... ...... .... .. .. .. .... .. .. ... ... ..... .... ..... .... .. ..... .... .. ....... ..... ... .. ... ...... .
PESEL: ..... ...... ....... ...... .... ............... .... ... ... ..... .. ... ... ..... .... ... .... ... .... ... .... .. .. ... ..... .. ... ..... .. ... .... ... ... ..... ... .. ..... .. . .
(

W odpowiedzi na

tylko, gdy oferentem j es t osoba fizyczna)

w

prowadzonym w trybie przetargu nr sprawy

BF-1.2613.4.2018.WL na
1.

samochodów osobowych

z warunkami
w

2.

prowadzonego w trybie przetargu publicznego

przedmiotem

w

oraz

wszystkie warunki

wzoru umowy.

w

oraz

na

zakup samochodu osobowego marki ..................................................., nr rejestracyjny
........................... za

brutto ..................................................................

brutto: ..............................................................................................................................)
3.

znany jest mi stan techniczny nabywanego pojazdu i
- nie

i pretensji

go bez

ze stanem technicznym

samochodu .
4.

w przypadku , gdy

do zawarci a

umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
wszelkich kosztów i

a

do pokrycia

z nabyciem przedm iotu umowy

koszty uiszczenia

skarbowej oraz do

w tym

podatku od

cywilnoprawnych.

w przypadku zakupu pojazdu,

5.

na

ubezpieczenia OC z dniem podpisania umowy (
6.

Na potwierdzenie
wadium

w

w przetargu i

wypowiedzenie umowy
nr 2).

nabycia przedmiotu zamówien ia

........ .... ......... .... ...... .......... ....... .. ......... ...

.... ... .. ... .. .. ....... .......... .. .... ......... ............... .... .... .. ... .. ............ ...... .. ....... ... .. .. ... .... .. ..... ..... ..... .. .. .......... .. .... )
7.

do oferty jest dowód wniesienia wadium .
aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod

8.

ceny, kwota wadium zaliczona
9.

Jestem

gdyby z mojej winy nie

na poczet ceny .
do zaw arcia umowy, wnies ione przeze

mnie wadium ulega przepadkowi .

... .... ...... ............ .... .... ..... .. , dnia ........ .. .... .. ..... .... 20 18 r.

i podpis

przedstawici ela oferenta
( dotyczy firmy)
lub czytelny podpi s ( dotyczy o soby fizycznej)

nr 3 do
WZÓR UMOWY NA

nr 25/2018

SAMOCHODU

zawarta w dniu ... .. ... .... ....... .... .......... w
Wojewódzkim

Ochrony Zabytków z/s w

ul.

29, 37-700

NIP :795-20-71 -175, REGON: 005078700
Kot - Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Reprezentowanym przez
zwanym w dalszej

umowy

a
1.

(nazwa, ad res oraz nr KRS ofe ren ta lu b nr

o w pi sie do ew id e ncj i

gospodarczej)

NIP ..... .. ........ .... .... ....... ... ... .. ., REGON ....... .... ......... ... .... ... ... .... .......... ..... .... .. ..... ... ........ ... ..... .
przez: .................... ..... ... .... ............. ...... .. ..... .... .. ... .. ..... ............... ..... ... .. ... .. ... .. .. ........ .. .. .
....... ....... .... ............... ............ ..... .. ... .. .... ......... ... ....... ........ ... ...... ...... ..... .. ....... ....... ...... .. .. .. .. .. ....
w dalszej

umowy

2.

Osoba fizyczna nie

gospodarczej

......................... ........ .. ...... ........ ...... ... .... ......... ........ ... .. ... ... .................
dowodem

osobistym

seria

...... .. ...... ................

nr

............ ...... ..... .. .......

wydanym

przez

.... ......... ....... ... .. ..... .. ... .... ............. ........................ ... ..... ..................... ................................. .....
przy

ul.

........................ .... ....... .... ..... .............................. ...... ....... ..... .. .. ....... ... ...... ..... ..

w
w

dalszej

umowy
w

wyniku

dokonanego

przez

wyboru

prowadzonego na podstawie

oferty w

trybie

sposobu gospodarowania niektórymi
2017 r. poz. 729}

przetargu

publicznego

Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie
Skarbu

(Dz. U. z

zawarta umowa o
§1
samochodu osobowego marki .......................................................... ,

Przedmiotem umowy jest
nr

rejestracyjny ............................... ,

rok

produkcji .......................................... ,

nr

VIN ................................................................................................ .

§2
ze samochód

przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego

oraz jest wolny od wad prawnych i jakichkolwiek

i
§3

1.

stan techniczny samo chodu jest mu znany
z

nie

z tego

roszczeniami wobec

2.

oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie
wnosi do nich
§4

1.

Sprzedawca przenosi na
zgodnie z

za

samochodu
brutto ... .. .. ...... ...... .... ... .... .. .... ........... ... .

w § 1 niniejszej umowy,

2.

za przedmiot umowy
o

o której mowa ust . 1

wadium (tj ....... .. .................................. .. .. .. ........ .. .

w terminie nie

7 dni od

dnia zawarcia umowy

§5
1.

Wydanie przedmiotu umowy
Zabytków w

w siedzibie Wojewódzkiego

przy ul.

29 na podstawie

po uiszczeniu przez
2.

zdawczo-odbiorczego,

kwoty, o której mowa w§ 4 ust. 2 niniejszej umowy.
wszystkie posiadane dokumenty

do

Ochrony

pojazdu,

korzystania z niego oraz 2 komplety kluczyków.
§6

Strony umowy
koszty uiszczenia

wszelkie koszty i
skarbowej oraz

z
podatku od

niniejszej umowy, w tym
cywilnoprawnych

§7
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych
w trzech

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
egzemplarzach, dwa dla

i jeden dla

•
nr 4 do

nr 25/2018

i nazw isko/nazwa fi r m y (nabywcy pojaz du )

Ad res (n abywcy poj azdu)

Nr telefonu , adres e-m ail

Marka , mod el, num er rejes tracyj ny poj azdu

Num er poli sy

Okres ub ez pi ecze ni a

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC

Niniejszym zgodnie z art . 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maj a 2003 r. o ub ezpieczen ia ch
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polsk im Biurze Ubezp ieczycieli Komunikacyjnych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz . 2060 ze zm .) wypowiadam

ube zpiec zenia

dnia ........ ... ... ... ....... .. ... ... .... ... ... .. ...... .... . .

(data i

(c zytelny podp is)

w/w pojazdu

