POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa,
tel. (022) tel. 667 39 00
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji
1. Przedmiot sprzedaży:
LP
Marka pojazdu

Rok
produkcji

Numer
rejestracyjny

Przebieg

Cena
wywoławcza
netto [zł]

1

FIAT Doblo
Car N.P. 1,6
Kat MR 06
2,1t

2006

WI 9887V

92 314

4 500,00

2

PEUGEOT
Partnrer II 1.4

2006

WI 6310 W

112 669

3 550,00

3

Spawarka
Nomad 250
zamontowana
na przyczepie
Niewiadów
lekka 520

1994

WW 180VF

Uwagi dotyczące pojazdów

Rozładowany
akumulator, brak
możliwości uruchomienia
silnika
Widoczne ogniska
korozji, liczne wgniecenia
i zarysowania lakieru

1 000,00

Wartość
WADIUM
[zł]

450,00
350,00

100,00

Pojazdy można oglądać w poszczególnych Zakładach Oddziału w dniach 27 stycznia- 2 luty
w godz. 9.00-13.00 w następujących lokalizacjach:
Poz. 1 w Radomiu ul. Gazowa 11/13 – informacji udziela Pani Alicja Mroczkowska tel. (48)
332 41 92 lub 608 620 143
Poz. 2 w Białej Podlaskiej Sławacinek Stary 6G - wszelkich informacji udziela Pan Waldemar
Jezior tel. (83) 888 83 99 lub 608 062 804
Poz. 3 w Działdowie , ul. Hallera 32, wszelkich informacji udziela Pan Mariusz Kiliański tel.
(23) 673 06 36 lub 698 664 552
2. Cena wywoławcza w zł:
Podana w tabeli w pkt 1 powyżej cena nie zawiera podatku VAT.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z napisem: “Oferta przetargowa
na zakup pojazdu - nie otwierać ”, pod adresem: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z
o. o. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, Kancelaria
pokój nr 14 parter do dnia 3 lutego do godziny 9.00 (decyduje data wpływu oferty)
a. w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wraz z aktualnym odpisem z
właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007
roku nr 168, poz. 1186 ze zm.) albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny wydruk z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
W/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z wyłączeniem pełnomocnictw

osób reprezentujących nabywców występujących wspólnie, które winny być złożone w
formie oryginału.
2) Wpłata wadium w wysokości wskazanej w tabeli (10% ceny wywoławczej). Wadium
należy wpłacić najpóźniej w dniu 02.02.2016 r. przelewem na konto bankowe nr 12
1240 6292 1111 0010 5487 7226 ze wskazaniem przedmiotu przetargu (przykładowy
opis przelewu: wadium samochód WK 16714). Potwierdzenie wpłaty wadium należy
załączyć do składanej oferty. W przypadku wygranej oferty wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia.
4. Dodatkowe uwagi:
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie
Oddziału w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, sala nr 323 oferta
złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona.
2) Termin związania ofertą wynosi 21 dni liczonych od dnia składania ofert.
3) Organizator przetargu wybierze oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje
najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku oferentów
zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności
złożenia ofert konkurencyjnych.
4) Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany do zapłaty ceny
ofertowej w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze.
5) Informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika
majątkowego zostanie przekazana nabywcy przez Dział Majątku. Przedmiot
przetargu zlokalizowany jest zgodnie z informacja w punkcie 1 pod tabelą. Przy
odbiorze składnika majątkowego nabywca zobowiązany będzie do przedstawienia
osobie przekazującej wskazanej przez kierownika komórki organizacyjnej:
potwierdzenia wyboru oferty nabywcy, potwierdzenia zapłaty ceny nabycia, dowodu
osobistego.
6) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub
w części bez podania przyczyny.
7) Dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez PSG sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, w celu przeprowadzenia postępowania
przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Dane osobowe nabywcy
oraz cena nabycia zostaną podane w ogłoszeniu o wynikach przetargu. Oferenci
mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników
majątkowych.
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Dokumentacja zdjęciowa.

……………..………………….

FORMULARZ OFERTY
NA ZAKUP SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO
1. Dane oferenta:
Imię i nazwisko:

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

Adres zamieszkania:

......................................................................................................
..…................................................................................................

PESEL

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

NIP

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

nr dowodu osobistego ......................................... wydany przez .........................................
............................................................................. w dniu ………………………………..……
Numer telefonu kontaktowego .............................................................................................
lub nazwa firmy, adres, NIP, REGON, KRS/ CEIDG
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Składam ofertę na zakup składnika majątkowego:
Marka pojazdu

1

FIAT Doblo Car N.P. 1,6
Kat MR 06 2,1t
PEUGEOT Partnrer II 1.4

2006

WI 9887V

4 500,00

2006

WI 6310 W

3 550,00

Spawarka Nomad 250
zamontowana na
przyczepie Niewiadów
lekka 520

1994

WW 180VF

1 000,00

2
3

Rok
produkcji

Numer
rejestracyjny

Cena wywoławcza
netto [zł]

L.P

Zaoferowana
cena netto
[zł]*

*Cena nie zawiera podatku VAT. Przy sprzedaży do zaoferowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem technicznym
składnika/ów majątkowego/ych, i nie wnoszę w tym zakresie uwag.

zbywanego/ych

4. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku podania przeze mnie
nieprawdziwych informacji wskazanych powyżej, poniosę odpowiedzialność prawną
i pokryję wszelkie szkody i koszty poniesione przez Organizatora przetargu z tego tytułu.
5. Oświadczam, że dokonam odbioru zakupionego przedmiotu na własny koszt i własnym
staraniem.
6. W przypadku wyboru innej oferty zwrotu wadium proszę dokonać na rachunek bankowy
nr
…………………………………………………………………………………………….
prowadzony przez ………………………………………………………………………………..
(nazwa banku)

….……………….………………………….
(czytelne imię i nazwisko - podpis osoby składającej ofertę)

Dokumentacja zdjęciowa
1. FIAT Doblo Car Nr rej. WI9887V

lokalizacja: Radom ul. Gazowa 11/13

2. Peugeot Partner II Nr rej. WI6310W

lokalizacja: Biała Podlaska, Sławacinek Stary 6G

3. Spawarka Nomad 250 zamontowana na przyczepie Niewiadów lekka 520 Nr rej. WW180VF
lokalizacja: Działdowo , ul. Hallera 32

