SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ „BLACHOWNIA”
47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 9
działając na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów 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. z 1993 r. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodów osobowych :
CZĘŚĆ I. Marka pojazdu: SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI,
Numer rejestracyjny: OK 65220,
Numer VIN: TMBCN61Z0D2100186
Pojemność/Moc silnika: 1968 ccm/81 kW(110KM),
Rok produkcji: 2012,
Przebieg: 193 616 km,
stanowiącego własność Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z
siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Energetyków 9
Cena wywoławcza brutto wynosi 22 400,00 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych 00/100),
CZĘŚĆ II. Marka pojazdu: SKODA ROOMSTER 1.6 TDI,
Numer rejestracyjny: OK 60180,
Numer VIN: TMBNL25J0C7021503
Pojemność/Moc silnika: 1598 ccm/77 kW(105KM),
Rok produkcji: 2011,
Przebieg: 108 842 km,
stanowiącego własność Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z
siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Energetyków 9
Cena wywoławcza brutto wynosi 17 900,00 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100),

Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na część I i lub część II
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.

złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg SAMOCHODÓW ” na adres Sprzedawcy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225
Kędzierzyn-Koźle, w terminie do dnia 21.05.2021 r., do godz. 1200 (przy wysyłce liczy się data i godzina
wpływu do kancelarii Instytutu).
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę, siedzibę i status prawny oferenta. Jeżeli oferentem jest
osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru do oferty należy dołączyć aktualny wypis z właściwego
rejestru, za który uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu,
zaświadczenie o numerze REGON, decyzję o nadaniu nr NIP, ewentualnie dokument potwierdzający
uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, jeżeli przepis prawa, statut,
umowa, akt założycielski, itp. wymaga uzyskania zgody właściwego organu,
- oferowaną cenę nabycia,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu
sprzedaży oraz warunkami przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń,
- zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu
sprzedaży,
- numer rachunku bankowego do zwrotu wadium, w przypadku niewybrania oferty oferenta.

2.

wpłacenie wadium w wysokości:
Część I: 2 240,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100),
Część II: 1790,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) na konto Sprzedawcy
w Banku PKO BP S.A. Oddział 1 w Kędzierzynie-Koźlu, nr 03 1020 3714 0000 4102 0140 3229 z określeniem
tytułu „wadium przetarg samochody Skoda ” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie
ofert wadium znajdowało się na rachunku bankowym Sprzedawcy.
Pozostałe warunki przetargu:

3.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

4.

Przetarg prowadzi komisja przetargowa w składzie 3-osobowym powołana spośród pracowników Sprzedawcy.

5.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.05.2021 r. o godz. 1205, na posiedzeniu Komisji Przetargowej
w siedzibie Sprzedawcy.

6.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest potwierdzenie przez bank wpływu wadium na konto Sprzedawcy.

7.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po
dokonaniu wyboru oferty.

8.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zarachowane
przedmiotu sprzedaży.

9.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia
umowy sprzedaży w ustalonym terminie i nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

na poczet ceny nabycia

10. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia
równej co najmniej cenie wywoławczej.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w przypadku zaoferowania przez uczestników
przetargu takiej samej ceny.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uznania, że przetarg nie dał rezultatu, a także zastrzega sobie prawo
odstąpienia od przetargu w każdym czasie lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
13. O wyniku rozstrzygnięcia przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej w terminie 7 dni od
rozstrzygnięcia przetargu.
14. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest do:
- podpisania umowy sprzedaży w terminie ustalonym ze Sprzedawcą i wpłacenia należnej kwoty
niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni,
- odbioru przedmiotu sprzedaży na własny koszt i swoim staraniem po uiszczeniu ceny nabycia,
15. Oglądanie przedmiotu sprzedaży odbywać się będzie w dniach 10-18.05.2021 r.
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

w godz. 9 – 13 po

16. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
17. Dodatkowe informacje na temat przetargu i przedmiotu sprzedaży można uzyskać w siedzibie Sprzedawcy.
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Jan Ochlast, tel. 77 487 3513 lub 694465939.

