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OGLOSZENIE

Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Gdansku oglasza pisemny przetarg,
dotyczacy sprzedazy samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 Basis

1. Nazwa i siedziba jednostki
Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Gdansku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30,80-824 Gdansk.
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku,
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk. Otwarcie ofert nastapi w dniu 2.12.2009r., w siedzibie SKO
w Gdansku, w sali rozpraw nr 2, o godz. 10.00.
3. Miejsce i termin, w którym mozna obejrzec sprzedawany samochód
Miejsce: Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk,
w dniach: 23 -25 listopada 2009 r. w godz. 8.00-14.00, osoba upowazniona do kontaktu: Danuta Zegan
nr tel. (58) 301 1226.
4. Rodzaj, typ i ilosc sprzedawanych skladników majatku
Przedmiotem sprzedazy jest pojazd marki VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 Basis o numerze rejestracyjnym
GD O150E, stanowiacy mienie Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku.
Wartosc rynkowa brutto przedmiotowego pojazdu, okreslona zostala przez Rzeczoznawce Techniki
Samochodowej i Ruchu Drogowego i wynosi 8 700,00 zl i jest zarazem cena wywolawcza przedmiotowego
samochodu.
Dane identvfikacvine poiazdu:
Marka: VOLKSWAGEN
Model: GolfIV 97-03
Typ: Golf IV 1.6 Basis
Nr rejestracyjny: GD 0150E
Rok produkcji: 2001
Data pierwszej rejestracji: 21.01.2002
Rodzaj nadwozia/liczba drzwi/liczba miejsc: Hatchback/5/5
Pojemnosc silnika (cm3): 1 598
Moc kW/KM: 77/105

Paliwo/katalizator: benzyna/katalizator (3- drozny)
Uklad/liczba cylindrów: R/4
Skrzynia /liczba biegów: M/5
Lakier: srebrny metalizowany
Przebieg rzeczywisty (km): 66 846
Liczba wlascicieli/ksiazka serwisowa: 2/tak
Specjalne zabezpieczenia antykradziezowe: tak

5. Wysokosc wadium i termin i miejsce jego wniesienia
Wymagane wadium stanowi wysokosc 10% ceny wywolawczej pojazdu i wynosi 870,00 zl
(slownie: osiemset siedemdziesiat zlotych).
Wadium w gotówce wniesc nalezy do kasy Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku
ul. Podwale Przedmiejskie 30,80-824 Gdansk do dnia 2.12.2009 r. do godz. 9.30.
Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci wniesli wadium w nalezytej wysokosci.
Wadium zlozone przez oferentów, których oferty nie zostana wybrane lub zostana odrzucone zostanie
zwrócone niezwlocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium zlozone przez nabywce zaliczone zostanie na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy zaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej
ceny wywolawczej, a takze, gdy uczestnik przetargu, który wygral przetarg, uchyla sie od podpisania
umowy.

6. Cena wywolawcza dla samochodu bedacego przedmiotem przetargu wynosi: 8 700,00 zlotych.
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7. Wymagania dotyczace skladanych ofert
Oferent moze zlozyc jedna oferte.
Oferta winna byc zlozona w formie pisemnej wedlug wzoru wskazanego w zalaczniku nr l do niniejszego
ogloszenia, w zaklejonej kopercie i zawierac:
- imie, nazwisko, adres lub nazwe (firme) i siedzibe oferenta,
-oferowana cene
-oswiadczenie oferenta, ze zapoznal sie ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
-jesli samochód nabywa osoba fizyczna -kserokopie dowodu osobistego,
-jesli nabywcajest firma -kserokopie KRS-u lub wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej oraz numer
NIP,
- nr telefonu kontaktowego.
Formularz ofertowy mozna pobrac w siedzibie SKO w Gdansku w biurze podawczym lub ze strony
internetowej: www.sko.gdansk.pl.
8. Termin, miejsce i tryb skladania ofert
Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie SKO w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824
Gdansk. Otwarcie ofert nastapi w dniu 2.12.2009 r., na sali rozpraw nr 2, IV pietro, o godz. 10.00.
Oferty zlozyc nalezy w siedzibie SKO w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk
w biurze podawczym, IV pietro do godz. 9.45.
Koperta z oferta winna byc zaadresowana na Samorzadowe Kolegium Odwolawcze z dopiskiem -"Przetarg
- sprzedaz pojazdu VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 Basis", a takze zawierac nazwisko i imie (nazwe firmy)
oraz adres oferenta.
Oferty zostana odrzucone i zwrócone oferentom bez otwierania jesli zlozone zostaly po wyznaczonym
terminie, w niewlasciwym miejscu, lub nie zabezpieczono ich wadium w nalezytej wysokosci.
Oferty zostana odrzucone, takze w sytuacji gdy:
- nie zawieraja danych, o których mowa w pkt. 7 lub dane te sa niekompletne, nieczytelne lub budza inna
watpliwosc, zas zlozenie wyjasnien mogloby prowadzic do uznania jej za nowa oferte,
- uczestnik przetargu nie zaoferowal co najmniej ceny wywolawczej.
O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwlocznie. Oferta jest wiazaca przez 7 dni od
terminu wyznaczonego do skladania ofert.
Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferowal najwyzsza cene.

Organizatorowi przetargu przysluguje prawo zamkniecia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

9. Nabywca zobowiazany jest zaplacic cene nabycia w terminie nie dluzszym niz 7 dni od terminu
wyznaczonego do skladania ofert.
Wydanie przedmiotu nabycia nastapi niezwlocznie po zaplaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna
sprzedazy. Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który zlozyl oferte z najwyzsza cena, o przyjeciu
jego oferty i wyznaczy termin do podpisania umowy (wzór umowy stanowi zalacznik nr 2 do ogloszenia).
Podpisanie umowy sprzedazy nastapi w siedzibie SKO w terminie wskazanym w przeslanym pismie.
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