Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż
zbędnego składnika majątku ruchomego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach,
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice tj. samochodu osobowego marki Fiat Panda (rok produkcji –
2010)
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Delegatura w Częstochowie
ul. Mirowska 8
42-217 Częstochowa
tel/fax (34) 365-16-38
Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Delegatura w Częstochowie
ul. Mirowska 8
42-217 Częstochowa
do dnia 15.02.2016 r. do godz. 12.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin pod numerem
tel. 34 365-16-38
Rodzaj, typ i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Fiat Panda o numerze rejestracyjnym
SK 5192W (rok produkcji – 2010, pojemność silnika - 1242 cm3, przebieg – 74128 km, kolor
nadwozia - żółty)
Szczegółowe dane dotyczące stanu technicznego zawiera ekspertyza rzeczoznawcy z zakresu
motoryzacji, bezpieczeństwa ruchu i wyceny wartości z dnia 26.11.2015 r. (do wglądu w siedzibie
Delegatury WUOZ w Częstochowie). Informujemy również, że w związku z licznymi usterkami,
samochód nie przeszedł badań technicznych, których termin minął 19.12.2015 r.
Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej
samochodu, co stanowi kwotę 385,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w pieniądzu (gotówce) w kasie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Katowicach przy ul. Francuskiej 12, do godz.12 do dnia 12.02.2016 r. Termin
uważa się za zachowany, jeśli wadium zostanie wpłacone w podanym terminie, pod rygorem
odrzucenia oferty.
Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza samochodu marki Fiat Panda wynosi 7 700,00 złotych brutto (słownie: siedem
tysięcy siedemset złotych 00/100).
Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1),
2. Kopie następujących dokumentów:



w przypadku oferenta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – kopia
dowodu tożsamości;

w przypadku oferenta - osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (KRS/CEIDG)
wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty.

Ponadto w sytuacji gdy umocowanie do złożenia oferty nie wynika z ww. dokumentów, do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Kopię dowodu wniesienia wadium w wysokości 385,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć
złotych 00/100).
4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu w trakcie oględzin lub
że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (załącznik nr 2).
Dokumenty stanowiące treść oferty (za wyjątkiem formularza oferty) winny zostać załączone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Formularz oferty winien
zostać załączony w oryginale.
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Delegatury
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 8, 42-217
Częstochowa (tel/fax (34) 365-16-38) do dnia 15.02.2016 r. do godz. 12.00. Koperta winna zawierać
dane adresowe oferenta oraz dopisek „Przetarg publiczny - sprzedaż samochodu osobowego Fiat
Panda o numerze rej. SK 5192W”. O terminowym wpływie oferty decyduje data i godzina wpływu
oferty do siedziby Delegatury WUOZ w Częstochowie. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyny.
Inne informacje:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości od 5 do 10% ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wadium wnosi się
wyłącznie w pieniądzu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub
zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega
zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie
wniósł wadium;
2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 21
maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz.761) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie
oferenta.
Termin zawarcia umowy sprzedaży:
Umowa sprzedaży (załącznik nr 3) zostanie zawarta w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników
postępowania przetargowego.
Załączniki do pobrania na stronie BIP WUOZ w Katowicach zakładka aktualności.

