OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

1. Sprzedający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”)
2.

Adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 –950 Warszawa, fax. 827-08-43, www.uokik.gov.pl.

3. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Wielądek – tel: 55 60 214, fax: 827-08-43
4. Opis sprzedawanego składnika majątku trwałego – służbowy samochód osobowy:
Marka

Nr

Stan

Rok

Minimalna

Minimalna

rejestracyjny

licznika

produkcji

cena

wysokość

wywoławcza

postąpienia

w zł

w zł

7 000,00

100

w km

Ford Mondeo 1.6i Kat

WUB 4096

138 129

1995

5. Tryb:
Aukcja w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na zakup składnika wymienionego powyżej w trybie
§ 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z 11.08.2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i
gospodarstwom pomocniczym (Dz.U.04.191.1957)..
5. Miejsce, gdzie można obejrzeć samochód: przed siedzibą UOKiK w dniach: 18.05.2006 r. w
godz.13.00 -15.00 oraz 19.05.2006 r. w godz.10.00 – 15.00.
6. Termin składania ofert: 25.05.2006 r. do godziny 12.00 w Wydziale Zamówień Publicznych i
Administracji UOKiK, pok. 415.
7. Sposób składania ofert: Oferta powinna być złożona pisemnie (wzór dostępny na stronie internetowej
Urzędu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „AUTO-OFERTA”, wraz z podaniem: danych oferenta (imię,
nazwisko, adres lub nazwa i siedziba firmy), oferowanej ceny i warunków jej zapłaty oraz oświadczeniem,
że oferent zapoznał się ze stanem samochodu.
8. Złożenie co najmniej dwóch ważnych ofert wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
9. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
10. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte 05.06.2006 r. o godz. 12.15 w siedzibie UOKiK
w pok. 406. Otwarcie ofert jest jawne.
11. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji: Aukcja zostanie przeprowadzona dnia 06.006.2006 r. o
godzinie 12.00 w siedzibie UOKiK w pok. 406.
12. Informacja o wyniku aukcji wywieszona będzie na tablicy informacyjnej UOKiK oraz podana na stronie
internetowej Urzędu.
13. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia licytantowi, który zaoferował
najwyższą cenę.
14. Zapłata ceny nabycia: nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu
przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, jednakże nie dłuższym niż 7 dni.
15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, na konto nr
NBP O/O W - wa 51101010100078782231000000.
16. Urząd zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
p.o. Dyrektora Generalnego Urzędu
Magdalena Jaworska
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FORMULARZ OFERTY

Dnia ..........................

Oferent: ............................................
..........................................................
tel ...................................…………..
fax………………………………….

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o sprzedaży dwóch samochodów służbowych oferuję następująca ceną za
samochód marki Ford Mondeo 1.6i Kat)
wartość brutto..............................złotych
(słownie...............................................................................................złotych)

………………………………………………………
podpis czytelny Oferenta
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ………………………………….
2. ………………………………….
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