OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO
W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO
(SAMOCHÓD MARKI RENAULT GRAND SCENIC)
I.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. z 2012 r. Dz. U. poz. 987), art. 27
ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2012 r. Dz. U.
poz. 406), art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1384) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia
5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków
trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu
(Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.)
II. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAWCY:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
ul. J. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra
Osoba upoważniona do kontaktów: Jolanta Staszak, tel. 75 64 23 700
III. MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w siedzibie Muzeum określonej w pkt I.
IV. RODZAJ, TYP I ILOŚĆ SPRZEDAWANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki RENAULT GRAND SCENIC II
1.5 dCi, powypadkowy do remontu, rok produkcji 2007, nr rejestracyjny DJ 37243,
pojemność/moc silnika 1461 ccm / 77kW (105KM),
V. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY ŚRODEK
TRWAŁY
Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w firmie: Dzięciołowski Serwis Renault, 58-500
Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 37, w terminie od dnia 16.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 po uprzednim kontakcie telefonicznym z
Panem Markiem Rymarowiczem, tel. 75 646 71 90.
VI. CENA WYWOŁAWCZA:
Cena wywoławcza: 7 900,00 zł brutto.
VII. WADIUM:
1. Sprzedawca ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tytułem
zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu.
2. Wadium wynosi 790,00 zł.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w pieniądzu:
a) gotówką w kasie Muzeum (Dział Księgowości II piętro),
b) przelewem na rachunek Sprzedawcy: Bank Zachodni WBK SA I oddział Jelenia
Góra nr 72 1090 1926 0000 0005 1400 0286. W tytule przelewu należy wpisać:
„Wadium – przetarg na sprzedaż samochodu”.
5. Za datę wniesienia wadium w formie przelewu przyjmuje się datę uznania na
rachunku Zamawiającego.
6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została
przyjęta, uchyla się od zawarcia umowy.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta
została przyjęta zostanie zarachowana na poczet ceny.
VIII.MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT ORAZ OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin składania ofert upływa dnia 31.12.2013 r. o godzinie 10 00.
2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby sprzedawcy.
3. Termin związania ofertą wynosi 10 dni.
4. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności (na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną

techniką).
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz oznakowana w następujący sposób:
Oferta na:
„Oferta na sprzedaż samochodu”
nie otwierać przed godziną 10 15 dnia 31.12.2013 r.
7. Za terminowe złożenie oferty wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
8. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
9. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nabywcy (imię, nazwisko i
miejsce zamieszkania lub nazwa i adres firmy), cenę oferty wyrażoną w PLN z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wyrażoną cyfrą i słownie, oświadczenie,
że nabywca zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi
w tym zakresie uwag.
10.Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do formularza ofertowego.
11.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
IX. INFORMACJE POZOSTAŁE:
1. Otwarcie ofert odbędzie się komisyjnie w dniu 31.12.2013 r.
2. Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa ustali, które oferty uznaje za ważne w
oparciu o obowiązujące przepisy oraz czy oferenci umieścili wymagane wadium oraz
dokona wyboru oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja
przetargowa wybierze nabywcę lub postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie
licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.
4. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w
trybie przetargu. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
5. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
daty zawarcia umowy.
6. Nabywca, który w terminie 7 dni nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z
przyjęcia oferty oraz złożone wadium.
7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia.
8. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące dane:
oznaczenie miejsca i czasu przetargu, imiona i nazwiska osób prowadzących
przetarg, wysokość ceny wywoławczej, najwyższą zaoferowaną cenę, wysokość ceny
nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny, wnioski i
oświadczenia osób obecnych przy przetargu, podpisy osób prowadzących przetarg i
nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.
9. Koszty odbioru obciążają nabywcę, który z momentem wydania przedmiotu
sprzedaży ponosi za niego całkowitą odpowiedzialność.
10. Wraz z dokonaniem zapłaty sprzedający przekaże nabywcy wszelkie dokumenty
uprawniające go do korzystania z przedmiotu sprzedaży. Nabywca jest zobowiązany
dokonać na własny koszt i rachunek wszelkich zgłoszeń i opłat wynikających z
przeniesienia własności przedmiotu sprzedaży.
Jelenia Góra, dnia 16.12.2013 r.
Zatwierdzam
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
/-/ Gabriela Zawiła

