
Załącznik nr 1

Warunki przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu SKODA 3T SUPERB, nr
rejestracyjny TSZ14777, rok produkcji 2011.

Pisemne oferty w języku polskim należy złożyć do dnia 23  grudnia 2021 r. godz. 10:00 (decyduje data
wpływu dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 staszów  –

sekretariat I piętro, pok. 104)

· Treść oferty powinna być zgodna z załączonym wzorem (załącznik nr 1).

W przypadku osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez tę osobę lub jej pełnomocnika.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym
przepisy  przyznają  zdolność  prawną  oferta  powinna  być  podpisana  przez  osoby uprawnione  do
składania oświadczenia woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.

Do oferty należy dołączyć dokumenty lub ich potwierdzone przez oferenta kopie, z których wynika
umocowanie do działania w imieniu oferenta.

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

· Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem:

- nazwa oferenta

- adres oferenta

- dopisek: „Oferta na zakup samochodu SKODA 3T SUPERB. Nie otwierać przed 23 grudnia 2021
r. godz. 10:30”.

· Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania na
adres oferenta, który złożył ofertę.

· Oferty złożone w toku przetargu przestają wiązać gdy zostanie wybrana inna oferta lub gdy przetarg
zostanie zamknięty bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

· Przedmiot  przetargu  można  obejrzeć  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie pok.  107,  od
poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30 po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu (tel. 15
864-83-25, 15 864-83-31).

· Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami są:

-  Sławomir  Mikula  (pok.  102,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  od  7:30  do  14:30
tel. 15 864-83-31)

-Mariusz  Sobieniak   (pok.  107,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  od  7:30  do14:30
tel.  15 864-83-25)

· Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  23 grudnia 2021  r.  o  godz.  10:30  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy
w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów Sala 10A.

· Kryterium wyboru oferty jest najwyższa oferowana cena.

· Cena wywoławcza wynosi 25000,00 zł netto powiększona o naliczony podatek VAT od towarów i
usług  (23%) , słownie zł netto: (dwadzieścia pięć  tysięcy 00/100)

· Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wniesienie  wadium  w  wysokości  10%  ceny
wywoławczej tj. 2500,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do 22  grudnia  2021 r. 

Wadium należy wpłacić na konto  nr: 22 1020 2629 0000 9402 0330 0860 



Wadium  złożone  przez  oferentów,  których  oferty  nie  zostały  wybrane  lub  odrzucone,  zostaną
zwrócone w terminie 7 dni od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

Wadium nie  podlega  zwrotowi,  w przypadku gdy oferent,  który  wygrał  przetarg,  uchyli  się  od
zawarcia umowy.

· Jeżeli w przetargu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas oferenci, którzy złożyli te
oferty, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

· Przetarg uważa się za ważny w przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

· Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 28  grudnia 2021 roku. 

· Koszty  oraz  wszelkie  ryzyko związane  z  transportem/przejazdem z  miejsca  odbioru  przedmiotu
przetargu na rzecz oferenta ponosi sam oferent.

· Podstawą wydania przedmiotu przetargu oferentowi,  który złożył  najkorzystniejszą ofertę będzie
wpłata przez oferenta kwoty, za którą nabył przedmiot przetargu na konto  Wypłaty należy dokonać
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

· Podstawą wystawienia faktury VAT jest zawarcie umowy sprzedaży i zapłata ceny.

· Wydanie przedmiotu przetargu wraz z dokumentami nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów ul.
Opatowska 31, 28-200 Staszów  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30.

· Burmistrz miasta i Gminy Staszów zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu,
a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. 

Burmistrz Miasta i Gminy
          Staszów

        /-/ Leszek Kopeć


