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1. Nazwa i siedziba sprzedaiąGego:

Powiatowy lnspektorat Weterynarii w Węgrowie, ul. Północna 1, 07-100 Węgrów.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego, w dniu

04.09.2018r. o godz. L2:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki .zeczowe majątku

ruchomego:

Samochód będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w Węgrowie, po Wcześniejszym

umówieniu wizyty. lnformacjidotyczących przedmiotu sprzedóży udziela kierowca Grzegorz

Ma gierski, tel. (25)7 922406, ad res e-ma i I : piwet_wegrow@wp. pl.

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

1) Samochód osobowy marki Dacia Sandero nr inwentarzovly PlW/7/24_uszkodzony (szkoda

całkowita - opinia zakładu ubezpieczeń) o następujących danych technicznych:

- rok produkcji: 2010 r,

- data l rejestracji 26.Io'Żolo r.

- przebieg 95.000 km,

- nr VIN : UU1BSDEKK441I65LZ,

- nr rejestracyjny :WWE 05 VY,

- pojemność silnika: ].461- cm3 / 50 kW,

- liczba miejsc:5,

- rodzaj skrzyni biegów: manualna,

- rodzaj paliwa: olej napędowy.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesieni:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny

wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego tj. 180,00 (słownie trzysta
pięćdziesiąt zlotych).

2) Wadium należy wnieść wyłącznie w gotówce w dniu przetargu tj. 04 września 2018 r. w godzinach

8:00-11.30 w kasie Powiatowego lnspektoratu Weterynariiw Węgrowie, ul. Północna 1',07-Loo

Węgrów.



3) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaĘ wybrane lub zostały odrzucone,

sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4)Wadium złożone przez nabywcę składnika rzeczowego majątku ruchomego zalicza się na poczet

ceny.

5) Wadium nie podlega zwrotowi r4 przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od

zawarcia umowy sprzedaży.

6. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza samochodu wynosi: 1800,00 zł ( słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)

7. oferta złożona W przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2) określony składnik rzeczowY majątku ruchomego na jaki złożonajest oferta (nazwa, numer

inwentarzowy);

3) oferowaną cenę za składnik rzeczowY majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu (nie

niższą niż cena wywoławcza) i warunkijej zapłaty;

4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

5) oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzane przez Powiatowy lnspektorat

Weterynarii w Węgrowie danych osobowych.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferĘ oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) ofertę wrazz Wymaganymi dokumentami należy złoŻyć w zaklejonej kopercie.

2) Kopena musi być zaadresowana wg. poniższego Wzoru:

Powiatowy lnspektorat Weterynarii w Węgrowie

ul. Północna 1

07-100 Węgrów

3) Na kopercie powinien znajdować się napis:

,,oferta w przetargu na sprzedaż samochodu.

Nie otwierać do dnia 04 września 2ot8 r. do godziny tŁzoo".

, 4) oferty pisemne należy składać za pośrednictwem poczty, kurierem lub w Kancelarii w siedzibie

sprzedająceBo' przy ul. PółnocnejL,07-Loo Węgrów, w dni robocze (poniedziałek - piątek), w
godzinach 08:00-16:00, nie później niż do dnia 04 września Żo78 r. do godziny 11:30.

5) oferta jest wiążąca przez L4 dni od dnia składania ofert, o którym mowa w pkt 5.



9. organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z

ofert bez podania przyczyn.

10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złoŻona po Wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie

wniósł wadium;

2) nie zawiera danych idokumentów, o których mowa w pkt.7 (,,oferta złożona W przetargu powinna

zawierać") lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości,zaśzłożenie wyjaśnień

mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

o odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

11. lnne informacje:

1) Przetarg prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia

2077 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymiskładnikami majątku Skarbu

Państwa (Dz. U. z2oL7r. poz.729|.

2) Składnik rzeczowY majątku ruchomego, o których mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia, stanowią

własność Powiatowego lnspektoratu Weterynarii w Węgrowie, nie są obciążone prawami na rzecz

osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których są przedmiotem,

ani nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia.

3) lnformacja o wyniku przetargu publicznego zostanie zamieszczona niezwłocznie po wyborze ofert

na stronie Powiatowego lnspektoratu Weterynarii w Węgrowie: www.piwwegrow.e-bip.orR.pl w

zakładce

,,Zbędne składniki majątku".

4) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik

rzeczowy majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu.

5) Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie Wyznaczonym przez prowadzącego

przetarg, nie dłuższym niż7 dni od dnia zawarcia umowysprzedaży, na rachunek bankowy

sprzedającego, prowadzony W Narodowym Banku Polskim w Warszawie o.nr 43 1010 1010 0028

3Iz2 3Ioo 0000, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko/nazwę oferenta oraz, Że jest to wpłata

za sprzedaż samochodu w Powiatowym lnspektoracie Weterynarii w Węgrowie.

6) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w

siedzibie Powiatowego lnspektoratu Weterynariiw Węgrowie, ul. Północna 'J',07-Io0 Węgrów.

7) Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.

8) Dane osobowe oferenta są przetwarzane przez Powiatowy lnspektorat Weterynarii w Węgrowie

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201'6/679 z dnia 27

kwietnia 2oL6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywv 95la6/wE (
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