Łódź, dnia 15.04.2015 r.
Znak sprawy: LDZ-WA.223.1.2015.1

OGŁOSZENIE
Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż samochodu RENAULT KANGOO
Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy do 3.5 t marki Renault model Kangoo 1.8 t
wersja RN

rok produkcji: 2000;
pojemność silnika: 1149 ccm;
rodzaj nadwozia: kombi, 4-drzwiowe, 5-osobowe;
przebieg: 201497 km
cena wywoławcza brutto – 1045,50 zł (słownie: tysiąc czterdzieści pięć złotych 50/100).
Stan techniczny pojazdu:
- pojazd niesprawny technicznie
- brak aktualnych badań technicznych
- znaczne korozyjne ubytki materiału wokół szyby czołowej
- powłoka lakierowa zużyta z licznymi rysami,
- uszczelka szyby opuszczanej drzwi lewych trwale odkształcona
- otwieranie drzwi tylnych znacznie utrudnione – niesprawne zawiasy
- fotele, wykładziny wnętrza zużyte adekwatnie do czasu eksploatacji pojazdu
- nieszczelność nadwozia
- powiększone luzy w mechanizmie sterowania skrzynią biegów
- powiększony luz sumaryczny w układzie kierowniczym
- elementy układu hamulcowego skorodowane
- powłoki zabezpieczające tarcz kół zużyte z miejscowymi ubytkami
- zużyty akumulator
- uszkodzona skrzynia biegów (wyciek oleju)
- uszkodzone sprzęgło (ślizganie się sprzęgła)

Przedmiot przetargu można obejrzeć w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi
w dni powszednie w godzinach 900 – 1400 po wcześniejszym umówieniu się
z p. Arturem Rokitą tel. 42 68 39 266 lub 510 993 398.
Warunki przetargu:
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 29.04.2015 r. do godz. 900
w Urzędzie Statystycznym w Łodzi, w sekretariacie pok. Nr 107 (I piętro) w godzinach pracy
Urzędu w zamkniętej kopercie oznaczonej: imieniem i nazwiskiem/nazwą firmy i adresem
Oferenta, zaadresowanej na adres Urzędu Statystycznego, z napisem:

http://lodz.stat.gov.pl

„Pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż samochodu RENAULT KANGOO”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
na którym należy złożyć ofertę. Formularz można pobrać w siedzibie Sprzedawcy lub ze
strony internetowej www.lodz.stat.gov.pl w zakładce Likwidacja/Sprzedaż majątku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2015 r. o godz. 915 w siedzibie Sprzedawcy
w pok.507 .
Oferta powinna zawierać:
 imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta,
 numery NIP lub PESEL/ REGON Oferenta,
 datę sporządzenia oferty,
 oferowaną cenę,
 oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem
sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wyłącznym elementem mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1. została złożona po wyznaczonym terminie,
2. w niewłaściwym miejscu,
3. nie zawiera informacji wymaganych w formularzem ofertowym lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty Oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie .
W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej
zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi
w dniu otwarcia ofert, natychmiast po ogłoszeniu wyników.
Osoba, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać samochód po
podpisaniu umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
i wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie wystawionej faktury VAT.
Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na rachunek bankowy
Sprzedawcy lub uiszczenia należności w kasie Urzędu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go
bez podania przyczyn.
Załączniki:
Złącznik nr 1 Formularz ofertowy
Złącznik nr 2 Wzór umowy

