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OBWIESZCZENIE
o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodów marki Citroen Berlingo
przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
L
Marka i typ pojazdu
p.
1. Citroen Berlingo
2 Citroen Berlingo

Wysokość
Cena
wadium wywoławcza
( w zł )
( w zł )
420,00
4 200,00
295 570
341 250
230,00
2 300,00

Numer
Rok
Przebieg
rejestracyjny produkcji ( w km )
WX 961YV
WX 963YV

2003
2003

Samochód o nr rejestracyjnym WX 963 YV jest w stanie powypadkowym. Po zdarzeniu do
wymiany lub naprawy są następujące elementy:
1. Okładzina zderzaka tylnego
2. Tłumik zderzaka tylnego
3. Pokrywa tylna
4. Przesłona pokrywy tylnej
5. Szyba tylna ogrzewana
6. Uchwyt koła zapasowego
7. Pas tylny
Warunki przetargu.
1. Oferent, który kupi samochód:
• zobowiązuje się zabrać go z terenu WIORiN w Warszawie tego samego dnia, w
którym dokona wpłaty ceny nabycia za samochód,
• podpisuje oświadczenie o zrzeczeniu się z OC samochodu zakupionego (OC będzie
nieważne po upływie 30 dni od dnia zakupu samochodu).
2. W/w samochody można obejrzeć w siedzibie sprzedawcy, czyli w Wojewódzkim
Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przy ul. Żółkiewskiego 17,
05-075 Warszawa-Wesoła w terminie od 26.01.2016 r. do 10.02.2016 r. w godz.1000-1400
(informacja w pok. nr 8 Dział Administracyjny – Pani Halina Gniado).
3. Ofertę na zakup samochodu należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu (oryginale)
w sekretariacie WIORiN w Warszawie do 10.02.2016 r. do godz. 1000.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone
nazwą, adresem Oferenta, zaadresowane następująco: „Wojewódzki Inspektorat Ochrony
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Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła”
oraz opisane:
,,Oferta na zakup Citroena Berlingo WX 961YV” (wraz z danymi oferenta), „Nie otwierać
przed dniem 10.02.2016r. godz. 1100” lub
,,Oferta na zakup Citroena Berlingo WX 963YV” (wraz z danymi oferenta), „Nie otwierać
przed dniem 10.02.2016r. godz. 1100” lub
,,Oferta na zakup Citroena Berlingo WX 961YV i WX 963YV” (wraz z danymi oferenta),
„Nie otwierać przed dniem 10.02.2016r. godz. 1100”
Oferty, które nie będą opisane według w/w wzoru zostaną odrzucone.
4. Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi najwyższa cena zaproponowana
przez Oferenta.
5. Cena zaoferowana przez Oferenta nie może być niższa, niż cena wywoławcza.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
7. Wadium należy wpłacać w dniach od 26.01.2016 r. do 10.02.2016 r. w godz. 1000-1400 w
kasie WIORiN w pok. 207 lub na nr konta: NBP 20 1010 1010 0057 9913 9130 0000.
Wadium:
• złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została
przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny,
• przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli
się od zawarcia umowy lub po jej zawarciu nie dotrzyma warunków przetargu.
8. Otwarcie ofert odbędzie się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Warszawie przy ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła dnia 10.02.2016 r. o
godz. 1100 w sali 231.
9. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia na nr konta NBP O/O Warszawa
36101010100057992231000000 w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży przez nabywcę nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty pełnej
kwoty oferowanej.
10. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku, gdy uczestnicy
przetargu zaoferowali tę samą cenę.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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