Śrem dnia, 08-08-2012 r.
ARESZT ŚLEDCZY W ŚREMIE
63-100 Śrem, ul. Wawrzyniaka 6
tel. 0 61 28-30-703
fax 0 61 28-30-719

01/SL/2012

OGŁOSZENIE
ARESZT ŚLEDCZY W ŚREMIE OGŁASZA PRZETARG NR 2 NA SPRZEDAŻ
POJAZDU SŁUŻBOWEGO

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Areszt Śledczy w Śremie
ul. Wawrzyniaka 6, 63-100 Śrem
NIP: 785-12-94-666
REGON: 000320331
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Maciej Sinicki
Telefon: (061) 28 10 761
E-mail: maciej.sinicki@sw.gov.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert przez komisję nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 23
sierpnia 2012 roku o godzinie 900 w sali widzeń.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składnik rzeczowy majątku
ruchomego:
Pojazd służbowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie
sprzedającego w dniach od 08-08-2012 r. do 23-08-2012 r. w godzinach od 800
do 1400.
Osobami upoważnionymi do udostępnienia pojazdu i udzielania wyjaśnień są:
chor. Władysław Bartkowiak – kierownik działu kwatermistrzowskiego
ppor. Maciej Sinicki – starszy inspektor działu kwatermistrzowskiego
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4. Rodzaj, model i typ składnika rzeczowego majątku ruchomego:
Marka pojazdu

Typ i model
pojazdu

Nr rej.

Numer podwozia/
nadwozia

Numer silnika

FS Lublin

330412 2.9T

PSE 77EL

SUL 330412X0038510

079263/99

Pojemność
silnika [cm3]

Rodzaj paliwa

Przebieg [km]

Termin następnego
badania technicznego

Rok produkcji

2417

Olej napędowy

225 599

30.11.2012 r.

1999

Rodzaj pojazdu

Liczba miejsc

Przeznaczenie

Stan techniczny

Kolor

Samochód
ciężarowy

11

Przewóz osób
i ładunków

Pojazd sprawny
technicznie

Biały

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 350,00 zł (słownie:
trzystapięćdziesiąt złotych 00/100), należy wpłacić do dnia 22.08.2012 roku na
konto nr : NBP 10 1010 1469 0024 8213 9120 0000 lub w kasie Aresztu
Śledczego w Śremie, w tytule wpisując „Przetarg Lublin”. Wadium wnosi się
wyłącznie w pieniądzu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na
poczet ceny.

6. Cena wywoławcza:
3.500,- (słownie: trzytysiącepięćset złotych 00/100)

7. Wymagania, jakimi powinna odpowiadać oferta:
Oferta powinna zawierać:
1. Datę sporządzenia oferty i dane o oferencie (imię, nazwisko i adres lub
nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon). Oferowaną cenę zakupu oraz
warunki jej zapłaty – Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia.
2. Pokwitowanie wpłaty wadium we właściwej wysokości,
3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu załącznika nr 2.,
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4. Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
ogłoszenia.
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest
wiążąca:
Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim,
pismem czytelnym oraz podpisana przez osobę indywidualną składającą
ofertę lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz,
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz
przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać
informacje i dane określone w tych dokumentach.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia,
załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego
ogłoszenia.
6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w
sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej
w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści, oraz dostarczyć
do siedziby sprzedającego.
8. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być następująco
oznakowane:
„ Oferta zakupu pojazdu marki FS Lublin
nie otwierać przed 23–08-2012 r. godz. 900 ” .
Oferty należy składać do dnia: 23-08-2012 do godz. 08:50 w siedzibie
sprzedającego w sekretariacie.
Oferta jest wiążąca 30 dni liczonych od daty złożenia oferty.
Oferta złożona po określonym terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana,

9. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
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10. Inne informacje:
1. Kryteria, jakie będą stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
- oferowana wysokość ceny zakupu 100%,
2. Otwarcia i oceny ofert zgodnie z ww. kryteriami dokona komisja przetargowa
powołana przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Śremie,
3. Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 21 maja 2010 roku (Dz.U.2010.Nr.114.Poz.761) w sprawie sposobu i
trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który
wyposażone są jednostki budżetowe,
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego
powyżej,
5. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub
zostaną odrzucone, Sprzedający zwróci niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty,
6. Wadium wniesione przez oferenta wyłonionego w drodze przetargu zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu,
7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy,
8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli
• Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
• Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 7
niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub
budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę.
9. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi oferenta niezwłocznie.

___________________________
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)
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Załącznik nr 1

_____________, dnia ___-___ 2012 roku

FORMULARZ CENOWY
DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY POJAZDU SŁUŻBOWEGO

Nazwa nabywcy:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Adres (siedziba) nabywcy:_______________________________________________________
NIP:___________________________________ /woj._________________________________
tel.:___________________________________ /faks:_________________________________
e-mail:________________________________ /www.________________________________
Adres do korespondencji:_______________________________________________________

Lp.

Przedmiot
sprzedaży

Lublin III
1. 330412 2.9T

Opis
Rok
produkcji
1999,

Cena
wywoławcza Data przekazania
brutto
wadium (zł)
(zł)
3500,00

Cena
oferowana
brutto
(zł)

Warunki
zapłaty

Data____________
w wysokości:
350,00 zł.

Słownie: cena oferowana przez nabywcę___________________________________________________

_________________________________
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania nabywcy
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Załącznik nr 2
_____________, dnia ___-___ 2012 roku

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(imię, nazwisko, nazwa oferenta oraz miejsce zamieszkania)

Tel. ______________________

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania
przetargowego dotyczącego sprzedaży pojazdu służbowego marki Lublin III o numerze
rejestracyjnym PSE 77EL, oraz akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.
Po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu Lublin III nr rej. PSE 77EL składam ofertę
zakupu za kwotę __________zł ( słownie złotych:___________________________________)
W przypadku wybrania mojej ofert jako najkorzystniejszej, wyrażam zgodę na zaliczenie
wpłaconego wadium (dowód wpłacenia wadium w załączeniu) na poczet ceny zakupu
pojazdu.

________________
(Podpis oferenta)
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Załącznik nr 3
Umowa sprzedaży
z dnia ___. ___. 2012 r.

zawarta pomiędzy:
Aresztem Śledczym w Śremie, z siedzibą przy ul. Wawrzyniaka 6, 63-100 Śrem
zwanym w treści umowy „ Sprzedającym” w imieniu którego działa:
ppłk mgr inż. Jerzy Zgrabczyński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Śremie
a
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
zwanym w treści umowy „Kupującym”
o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd marki: FS Lublin typ 330412 2.9T
o numerze rejestracyjnym PSE 77EL
o numerze silnika 079263/99
o nr VIN SUL 330412X0038510
rok produkcji 1999.
§2
1. Pojazd, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad
prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie
toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on
również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. Tytułem zapłaty ceny za pojazd, o którym mowa w § 1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu
kwotę _____________ zł brutto (słownie:_______________________________________ zł),
płatną w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego rachunku, przelewem na konto
Sprzedającego o nr 10 1010 1469 0024 8213 9120 0000 lub w kasie Aresztu Śledczego w
Śremie.
2. Z tytułu zwłoki płatności Sprzedający naliczać będzie odsetki ustawowe.
3. Zwłoka Kupującego w zapłacie wynagrodzenia przekraczająca okres 14 dniu upoważnia
Sprzedającego do odstąpienia od umowy.
§4
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego
wynagrodzenia Sprzedającemu.
2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny
za pojazd.
3. Miejscem wydania pojazdu będzie:
Areszt Śledczy w Śremie
63-100 Śrem
ul. Wawrzyniaka 6
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4. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo
odbiorczego podpisanego przez Kupującego i przedstawiciela Sprzedającego.
5. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego
dokumenty dotyczące pojazdu w tym, dowód rejestracyjny, instrukcję obsługi.
§5
1. Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 umowy
oraz, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego.
2. Sprzedający oświadcza, iż dokonał opisu stanu technicznego pojazdu zgodnie ze swoją
najlepszą wiedzą.
3. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie
wnosząc żadnych zastrzeżeń.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. Sprzedający nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytułu realizacji
niniejszej umowy.
2. Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień umowy, Strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego sądowi
powszechnemu.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma
Sprzedający, a jeden Kupujący.

Kupujący

Sprzedający
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