Kozienice dnia 25.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na sprzedaż: Volkswagen CADDY, rok produkcji 2012
1. Sprzedający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice
ul. Przemysłowa 15, tel./fax. /48/ 614-24-03.
2. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ogłasza publiczny przetarg nieograniczony,
na sprzedaż:
 Samochód Volkswagen CADDY, rok produkcji 2012, nr rej. WKZ 02SW, nr inwentarzowy 1853, cena wywoławcza brutto 20 800,00 zł.
3. Przetarg prowadzony jest dwuetapowo: ETAP I – przetarg pisemny, zbieranie ofert; ETAP
II - przetarg ustny – licytacja.
4. Etap pierwszy:
a) Pisemne oferty zakupu należy składać w siedzibie sprzedawcy - biuro podawcze. Termin
składania ofert upływa w dniu 11.03.2020 r. godz. 1000. Oferent będzie związany złożoną
ofertą przez okres 14 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie oraz wyraźnie oznakować: „Oferta na zakup VW CADDY” oraz „Nie otwierać przed 11.03.2020 r. godz. 1005”.
Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu ich składania o godzinie 1005. W przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5. Etap drugi:
a) Do etapu drugiego tj. licytacji, zostaną zakwalifikowani maksymalnie trzej oferenci, którzy
zaoferowali najwyższe ceny nabycia w złożonych ofertach pisemnych. Licytacja odbędzie
się bez udziału osób trzecich. W przypadku nieobecności oferenta, uznaje się, że cena oferty
pisemnej jest ceną ostateczną.
b) Licytacja odbędzie się w dniu składania ofert pisemnych w sali konferencyjnej sprzedawcy,
niezwłocznie po wyłonieniu uczestników licytacji spośród złożonych ofert pisemnych.
c) Oferent jest zobowiązany przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej potwierdzenie wpłaty wadium.
d) Licytacja rozpoczyna się od wywołania przedmiotu przetargu przeznaczonego do sprzedaży
oraz jego ceny maksymalnej uzyskanej z ofert pisemnych.
e) Kwota brutto postąpienia wynosi: min. 200,00 zł.
f) Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował
cenę wyższą.
g) Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu
zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę nabycia.
h) Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu przetargu na rzecz nabywcy.
6. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni robocze od godziny 700 do 1500 w Kozienicach
przy ul. Rodzinnej 1, po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin.
7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości: 2 080,00 zł.
8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy sprzedającego nie później niż przed terminem
składania ofert pisemnych lub przelewem na konto nr: 81 1600 1374 1837 6383 8000 0005
z dopiskiem „WADIUM – VW CADDY” nie później niż do dnia 10.03.2020 r.. Za skuteczność operacji finansowo-bankowych odpowiada oferent.

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta
(zaoferował najwyższą cenę) zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
10. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyla się od zawarcia umowy – nie wpłacił ceny nabycia w wymaganym terminie.
11. Sprzedawca wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie lub w terminie nie dłuższym
niż 14 dni kalendarzowych od przetargu. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści
ceny nabycia, traci prawa nabycia oraz złożone wadium.
12. Uczestnikom przetargu nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych
w związku z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym.
13. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży, nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny brutto
nabycia.
14. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
15. Oferty poniżej ceny wywoławczej, nie będą rozpatrywane.
16. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udzielają:
a) w sprawach technicznych – Tomasz Kołkiewicz tel. /48/ 614-32-15, 698-633-494,
b) w sprawach formalnych – Dariusz Brzozowski tel. /48/ 614-60-84, 698-633-490.
Prezes Zarządu – Robert Wojcieszek

