Nadleśnictwo Kamienna Góra

Regulamin
przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego
Mitsubishi L-200, nr rej. DKA 67AN

SPRZEDAJĄCY:
Państwowe Gospodarstwo Leśne lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kamienna Góra
ul. Bohaterów Getta 33, 58-400 Kamienna Góra
REGON: 931023954, NIP: 614-010-20-57
http://kamienna.wroclaw.lasy.gov.pl
e-mail: kamienna@wroclaw.lasy.gov.pl
tel. 75 744 3065, 605 402 270

I.

PRZEDMIOT PRZETARGU:

Samochód ciężarowy, Mitsubishi L-200 w wersji Intense SE, o następujących parametrach:
a) nr. rejestracyjny: DKA 67AN,
b) rok produkcji: 2007,
c) pojemność / moc silnika: 2477 ccm / 136KM,
d) przebieg: 262.284 km,
e) rodzaj nadwozia: typu pick-up (4 drzwiowa kabina + zabudowa przestrzeni ładunkowej),
e) rodzaj napędu: Super Selekt 4 WD z napędem tylnym i dołączanym przednim 4x4,
f) lakier zielony metalik, czujniki parkowania, hak holowniczy, wyciągarka, dodatkowy komplet
opon zimowych na felgach stalowych,
g) 1 komplet kluczyków, uszkodzone pióro resora.
Cena wywoławcza wynosi 19.000 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) i podlega
jednorazowej zapłacie.
II.

WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU JEST:

Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem:„ Oferta w przetargu
nieograniczonym na zakup samochodu Mitsubishi L-200. Nie otwierać przed dniem
09.02.2021r. godz. 910”.
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Ofertę należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 33,
58-400 Kamienna Góra w terminie 09.02.2021r. do godz. 900, biuro czynne od poniedziałku
do piątku w godz. 700 – 1500.
III.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. imię, nazwisko i adres oferenta.
2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu nieograniczonego
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
3. oferowaną cenę brutto.
4. dowód wpłacenia wadium.

IV.

WADIUM

Wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.900 zł. brutto ( słownie: tysiąc dziewięćset złotych), może
być wniesione w formie pieniężnej.
1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Sprzedającego: Santander Bank Polska konto nr 75 1090 1942 0000 0005 1800 9511
z dopiskiem na blankiecie przelewu „Wadium – sprzedaż samochodu Mitsubishi L-200
o nr rej. DKA 67AN”. Wymagane jest dołączenie do oferty kserokopii dowodu przelewu.
2. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku
bankowym Nadleśnictwa kamienna Góra przed upływem terminu składania ofert.
3. Oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą.
4. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg nieograniczony, zalicza się na
poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, przez którą rozumie się cenę samochodu
ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.
5. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu nieograniczonego
oferentom, których oferty nie zostaną wybrane.
6. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg nieograniczony nie przystąpi do zawarcia umowy,
wadium nie podlega zwrotowi.

V.

KOMISJA PRZETARGOWA

1. Sprzedający powołuje trzy osobową Komisję przetargową w celu przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego.

VI.

WYBÓR OFERENTA I REALIZACJA SPRZEDAŻY

1. Komisja przetargowa rozpatrzy i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu
09.02.2021r.
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2. Przed rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego komisja ustala liczbę otrzymanych
ofert i sprawdza ich prawidłowość. Za prawidłowe uznaje się oferty, jeżeli spełniają
określone w części III Regulaminu oraz zostały złożone w terminie.
3. Na posiedzeniu jawnym komisja przetargowa wyłoni najkorzystniejszą ofertę.
4. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert nabycia danego składnika majątku za tę
samą cenę, sprzedający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego komisja sporządza protokół, podając
w nim rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują członkowie
komisji.
6. Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu w formie ogłoszenia na stronie
internetowej oraz tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa. Nadleśnictwu przysługuje prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
7. Oferent, który wygrał przetarg nieograniczony zostanie powiadomiony na piśmie
w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia dokonania zawiadomienia.
8. Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym terminie z przyczyn
niezależnych od stron, sprzedający i nabywca ustalają nie później, niż w ciągu 14 dni,
nowy termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży.
9. Jeżeli nabywca bez podania przyczyny nie stawił się w ustalonym terminie i miejscu
w celu zawarcia umowy sprzedaży, uważa się, że odstąpił od zamiaru nabycia
przedmiotu przetargu.
10. Zapłata należności następuje nie później, niż w dniu zawarcia umowy.
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