OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
II postępowanie przetargowe.
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Zespół Szkół w Iwoniczu
ul. Zadwór 15
Iwonicz
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel.: 13 43 518 11, fax: 13 49 274 01
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Zespół Szkół w Iwoniczu
ul. Zadwór 15
Iwonicz
Przetarg rozpocznie się dnia 19 kwietnia 2010 r., o godz. 1300 (poniedziałek)
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku
ruchomego:
Pojazdy będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie sprzedającego
(na terenie warsztatów szkolnych) w dniach 13 i 14 kwietnia 2010 r. w godz. od 900 do 1300.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 13 43 518 11 w. 38 lub w. 31
4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.
Nr pojazdu 1. Volkswagen Vento, rok prod. 1993, nr VIN WVWZZZ1HZPW753487 - 1000 zł
Nr pojazdu 2. Volkswagen Passat, rok prod. 1993, nr VIN WVWZZZ31ZPE230461

- 1000 zł

Nr pojazdu 3. Opel Vectra, rok prod. 1992, nr VIN W0L000087P5122817

- 800 zł

Nr pojazdu 4. Ford Transit, rok prod. 1997, nr VIN WFOLXXGGVLVC91473

- 1800 zł

Nr pojazdu 5. Opel Vectra, rok prod. 1993, nr VIN W0L000087P5122755

- 800 zł

Nr pojazdu 7. Volkswagen Vento, rok prod. 1993, nr VIN WVWZZZ1HZPW742487

- 1000 zł

Nr pojazdu 8. Daewoo Espero, rok prod. 1997, nr VIN KLAJF19V1VB220579

- 1300 zł

Nr pojazdu 10. Polonez, rok prod. 1996, nr VIN SUPB01CEHTW828537

- 400 zł

Nr pojazdu 11. Polonez, rok prod. 1999, nr VIN SUPB01CEHXW169648

- 500 zł

Nr pojazdu 12. Polonez, rok prod. 1995, nr VIN SUPB01CBHSW750893

- 400 zł

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 19.04.2010 r.,
do godziny 1000 w kasie Zespołu Szkół w Iwoniczu (I piętro) pokój nr 5. Wpłaty dokonać można
w dniach 13, 14, 15, 16 kwietnia w godz. 800 - 1400.
Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

6. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 50 zł.
7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
8. Inne informacje
a) Przetarg jest prowadzony na podstawie uchwały nr 519/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątku
ruchomego jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego,
b) Komisja przetargowa, w drodze licytacji, wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na
wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu,
c) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
Komisja przetargowa, przed wywołaniem licytacji, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w
należytej wysokości.
d)Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną
odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
e) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
f) Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji.
g) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia,
bądź w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
h) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
i) Szczegółowa procedura przebiegu przetargu zawarta jest w Regulaminie przetargu, dostępnym
w sekretariacie Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Iwoniczu
Zbigniew Noga-Krzyżanowski

Wzory dokumentów:
……………………………
Miejscowość i data
……………………………………………………..
………………………………………………………….
……………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę,
Numer NIP…………………………………..
Numer REGON ……………………………..
Tel. …………………………………………
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania
przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodów oraz treścią wzoru
umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym pojazdu przystępuję do przetargu na zakup samochodu
…………………………………….
(marka samochodu, nr nadwozia)
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

……………………………………………….
Podpis

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Zawarta w dniu ......................... w Iwoniczu pomiędzy Zespołem Szkół w Iwoniczu
ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz-Zdrój, NIP 684-17-67-884
reprezentowanym przez
Zbigniewa Noga-Krzyżanowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu,
zwanym w dalszej części umowy "Sprzedającym",
a
Panem/ą ......................................................, legitymującym/ą się dowodem osobistym
seria ................ nr ........................ wydanym przez ....................................................................
zamieszkałym w ................................................. przy ul. ...................................,
zwanym w treści umowy "Kupującym", o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 2 niniejszej umowy pojazd
marki ........................................................ .
§2
Sprzedający oświadcza, że:
- jest właścicielem pojazdu marki ...............................................................
o numerze nadwozia ........................................., rok produkcji .....................................
- samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób
trzecich oraz, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
pojazd ani, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ....................... zł
brutto (słownie: ............................................................... złotych), płatną gotówką w kasie
Sprzedającego na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury.
§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty o której
mowa w § 3, w siedzibie Sprzedającego.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne
do prawidłowego korzystania z niego.
3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego
przedmiotem sprzedaży.

§5
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1
niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych
pretensji do Sprzedającego.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu, nie wnosząc do nich żadnych
zastrzeżeń.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwie otrzymuje
Sprzedający oraz jedną Kupujący

Sprzedający

.....................................

Kupujący

....................................

