Centralna Baza Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych
w Porębach 26a ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż samochodu chłodni marki Peugeot model: Boxer 435 3.0HDI MR’07 E4 3,5 t.
nr rejestracyjny: EZD 98SN,

rok produkcji 2008, przebieg 180 871 km. Wyposażony

w zabudowę chłodniczą oraz urządzenia chłodnicze XARIOS 300RY
Cena brutto: 35 670,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt zł.).
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w sekretariacie CBR do dnia 17.05.2018 r. do
godz. 9:00 pisemnej oferty w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z napisem „Przetarg
ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu Peugeot nie otwierać przed dniem
17.05.2018 r., do godz.10:00.”
Organizatorowi

przetargu

przysługuje

prawo

zamknięcia

przetargu

bez

wybrania

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej tj. kwoty 3567,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem
złotych), wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. 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.
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu
i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie,
w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium oraz

nie zawiera wymaganych danych i dokumentów,
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
Termin zawarcia umowy sprzedaży do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży.
Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie CBR Poręby 26a w dniu 17.05.2018
o godz. 10;00.
Zainteresowani

mogą

oglądać

08:00- 14:00 na terenie CBR.

Kontakt telefoniczny (43) 823 57 70

samochód

w

dniach

07-11.05.2018

w

godz..

