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OGT-OSZENIE O II PRZETARGU PUBLTCZNYM

NA SPRZEDAZ SNOUT,{ TRWALEGO

Na podstawie rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie

szczeg6lowego sposobu gospodarowania niekt6rymi skladnikami maj4tku Skarbu Paristwa

(Dz. U. poz. 729), Prokuratura Regionalna w tr odzi oglasza II przetarg na sprzeda?

samochodu osobowego marki Peugeot 407 1.6 HDI.

1. Nazrva i siedziba Sprzedaj4cego:

Skarb Paristwa - Prokuratura Regionalna w tr-odzi,

ul. Piotrkowska 151

90-950 L6d2

2. P rzedmiot sprzedaiy :

1. Marka, typ, wersja Peugeot 1.6 HDI

Numer rejestracyjny : EL 7318W

Rok produkcji 2006

Nr identyfikacyjny VIN VF3 6D9HZC2| 57 1 406

PojemnoS6 silnika 1560 cm3

Moc 80.0 kW (109 KM)

Rodzaj paliwa diesel

Typ nadwozia Sedan  -drzwiowy



Liczba miejsc 5

Kolor : grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

Przebieg 337 940km

Klimatyzacja manualna

Samoch6d sprawny technicznie (niezbgdna wymiana akumulatora).

Cena wywolawcza:

5 100 zl brutto

3. Miejsce oglgdzin:

Pojazdmohnaoglqda(, na Parkingu Prokuratury Regionalnej wLodzi, ul. Piotrkowska 15l, w

dniach od25 kwietnia 2018 r. do 08 mqa2018 r., w godz. 09.00 - 14.00.

4. Skladanie ofert:

Pisemne oferty nale?y skladad w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na zakup

samochodu Peugeot 407" w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Lodzi, ul. Piotrkowska

151, w Biurze Podawczym Prokuratury Regionalnej w tr odzilub przez operatora pocztowego

do dnia 09 maja 2018 r. do godz. 12.00.

Oferta jest wiqzqca w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

Oferta (zat4cznik nr 1) powinnazawieral

- imig, nazwisko i adres lub nazwg (firmp) i siedzibg oferenta,

- PESEL / NIP, a w przypadku firmy takle REGON,

- dow6d wplaty wadium,

- oferowanq ceng i spos6b jej zapLaty,

- oSwiadczenie oferenta, 2e zapoznal sig ze stanem pojazdu lub w razie rezygnacji z

oglgdzin, oSwiadczenie 2e nie wnosi zastrzehefi do stanu technicznego i wyposahenia

pojazdu.

- nr rachunku bankowego oferenta,

- kontaktowv nr telefonicznv.



5. Wadium:

Bior4cy udzial w przetargu zobowiqzani s4 do wplacenia wadium w wysokolci 660,00 zl

brutto w kasie Prokuratury Regionalnej w Lodzi lub na rachunek bankowy Prokuratury

Regionalnej w tr-odzi nr: 85 1010 1371 0004 8813 9120 0000 do dnia 09 maja 2018 r. do

godz. 11.30 i dorEczyc dow6d wplaty do sekretariatu Prokuratury Regionalnej w tr odzi do

godziny 12.00 dnia 09 maja 2018r.

6. Otwarcie ofert:

Publiczne otwarcie ofert nast4pi w dniu 09 maja 2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie

Prokuratury Regionalnej w Lodzi, ul. Piotrkowska 151, (I pigtro, pok.4). Okres zwiqzania

ofert4 wynosi l4 dni od daty otwarcia ofert.

Zamawiajqcy wybierue ofertQ z najwy 2sz4 cen4.

7. Dodatkowe informacje:

Wadium zlolone przez oferent6w, kt6rych oferty nie zostan4 wybrane lub zostan4 odrzucone,

zostanie zwr6cone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia

oferty. Wadium zlolone przez nabywcg zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie

podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, kt6ry wygra przetarg, uchyli sig od zawarcia

umowy sprzeda?y.

W przypadku, gdy zlolone zostanq dwie lub wigcej ofert o tej samej, najwylszej cenie,

sprzedaj1cy zarzqdzi ustn4 licytacj g z ludziat em tych oferent6w.

O terminie licytacji oferenci zostan1powiadomieni odrgbnym pismem.

Zlo Zenie j e dnej w ahnej o ferty w y star cza d o p rz ep ro w adzenia pr zetar gu.

Oferta podlega odrzuceniu, jezeli zostanie zlohona po wyzfiaczonym terminie, w

niewlaSciwym miejscu lub przez oferenta kt6ry nie wni6sl wadium, bqdL nie bgdzie

zawierala danych i dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 4 lub sA one niekompletne,

nieczytelne albo budzq inn4 w4tpliwoSc, za{ zlohenie wyjaSnieri mogloby prowadzi(, do

uznania jq zanowq ofertg.

Oferent, kt6rego oferta zostala odrzucona zostanie niezwlocznie zawiadomiony.
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Dodatkowe informacje dotyczqce przetargu uzyskad mohna osobiScie w siedzibie

Prokuratury Regionalnej w tr-odzi, ul. Piotrkowska 151, (pok.34) lub telefonicznie pod nr

667-662-552,w godz .9 .00  -  15 .00 .

Sprzedaj4clz zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn. bez

wybrania kt6rejkolwiek z ofert.

8. Zawarcie umowy kupna-sprzedairy i odbi6r samochodu:

Kupuj4cy, kt6rego oferta zostanie przyjgta przez Sprzedaj4cego zostanie poinformowany o

wyborze oraz terminie podpisania umowy. Kupuj4cy jest zobowiqzany do tiszczenia

zaoferowanej ceny zakupu pomniejszonej o wplacone wadium nie p6Zniej ni? w terminie 7

dni od dnia zawarcia umowy w kasie Prokuratury Regionalnej w N-odzi lub na rachunek

bankowy jak w pkt 5.

Odbioru samochodu kupuj4cy moze dokonad w terminie 3 dni od dnia zaptaty ceny.

W zalaczeniu:

Nr I Wz6r oferty

Nr 2 Wz6r umowy

Nr 3 Ekspertyzarzeczoznawcy Polskiego Zwiqzku Motorowego z dnia20l8-02-23

Prokurat, egionalny

Jarosld


