Miasto Bialystok -UrzqdMiejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok

OGLASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY (II termin)
na sprzedaz nastgpuj 4cych ruchomoSci

:

1. OPrS RUCHOnAOSCT:
1) Samoch6d osobowy

-

FORD FOCUS

typ: DA3, wariant: HHDAl5, wersja: 5KAAMH
kraj pochod zenia; Polska
rok produkcji:2007
pojemno66/moc silnika: 1560 cm3 / 66 kW

silnik o zaplonie samoczynnym (Diesel)
kolor: srebrny metalizowany
skrzynia bieg6w: manualna
nr identyfikacyjny VIN : WF05XXGCD57K7 9296

INFORMACJE DODATKOWE:

.
.
.
.
'
.
.

dwa komplety kluczy

zarqestrowany
karta pojazdu

wyci4g ze Swiadectwa
homologacji
dow6d rejestracyjny

termin badania techniczneso:
24.04.2020 r.
aktualny przebieg;
370 816 km

Powolany do wyceny przedmiotowej ruchomoSci licencjonowany rzeczoznawca w zakresie
mechaniki pojazdowej ustalil wartoSd pojazdu na 4 600,00 zl brutto

(ezeli szacunkowa wartoit sprzedawanej ruchomoici przelcracza lauotg 4500 zl,

osoby

przystgpujqce do przetargu obowiqzane sq zlo2yt wadium w wysokoici 1/10 lcwoty oszacowania.
Cena wywolania w drugim terminie vvynosi polowg wartofci szacunkowej ruchomoici.)

wymagane wadium: 460,00 zl;

CENA WYWOLANIA (% wartoSci szacunkowej ruchomoSci) wynosi 2 300,00 zl;

2) Samoch6d osobowy

typ

199, wariant:

- FIAT PUNTO
BXDIA, wersja:

12

kraj pocho dzeria: Polska
rok produkqi:2006
pojemno56/moc silnika: 1248 cm3 / 66 kW

silnik o zaplonie samoczynnym (Diesel)
kolor: srebrny metalizowanY
skrzynia bieg6w: manualna
nr identyfik acyjny VIN: ZFA1 9900001 1 85

116

INFORMACJE DODATKOWE:

.
r
.
'
.
.
.

dwa komplety kluczy
zareJestrowany

kartapojaz&t
wyci4g ze Swiadectwa
homologacji
dow6d rejestracyjny
termin badania technicznego:
26.04.2020 r.
aktualny przebieg:
290 819 km

powolany do wyceny przedmiotowej ruchomoSci licencjonowany tzeczoznawca w zakresie
mechaniki pojazdowej ustalitr wartoSd pojazdu na 6 200'00 zl brutto

(jeieti szacanl<nwa wartoit sprzedawanej ruchomoici przelvacza lwotg 4500 zl, osoby
przystgpujqce do przetargu obowiqzane sq zloi6 wadium w wysol<aici I/10 kwoty oszacowania.
Cena wywolania w drugim terminie wynosi polowg wartoici szacunl<owej ruchomoSci.)

wymagane wadium: 620,00 zl;

CENA WYWOLANIA (% warto5ci szacunkowej ruchomoSci) wynosi 3 100000 zl;

3) Samoch6d osobowy- FIAT STILO
typ:192, wariant: BXSIA, wersja: 40
kraj pochod zena: Polska
rok produkqi:2006
pojemnoSi/moc silnika: 1910 cm3 / 88 kW

silnik o zaplonie samoczynnym (Diesel)
kolor: srebrny metalizowany
skrzynia bieg6w: manualna
nr identyfikacyjny VIN: ZFAI 9200000648256

INFORMACJE DODATKOWE:
t

dwa komplety kluczy

I

zarejestrowany

I

karta pojazdu

I

rvyci4g ze Swiadectwa
homologacji

I

dow6d rejestracyjny

I

termin badania technicznego
19.11.2019 r.
aktualny przebieg:

332214km

Powolany do wyceny przedmiotowej ruchomo6ci licencjonowany rzeczoznawca w zakresie
mechaniki pojazdowej wartoSd pojazdu na 4200,00 zl brutto
wadium nie jest wymagane

CENA WYWOLANIA (y, wartoSci szacunkowej ruchomo5ci) rvynosi 2 100100 zl;

:

Oglgdziny przedmiot6w sprzeda?y w celu zapoznania sig ze stanern technicznyrn pojazd6w

moZliwe b9d4

w dniu

13.11.2019

r. (Sroda) w

godzinach 8.00

-

15.00, miejsce oglgdzin:

Bialystok, ul. Slonimska 1, g6my parking Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
Szczeg6lowe informacje na temat przedmiot6w sprzeduzy (oceny techniczne pojazd6w, Wceny
rzeczoznawcy, wyciqgi ze iwiadectwa homologacji) dostgpne

sQ

na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku (wvwv.bip.bialystok.pl zahJadka aktualnoSci)
oraztpracownika Departamentu Obslugi Urzgdu - numer kontaktowy: 501 305 185

2.

MIEJSCE I TERMIN SKI,ADA}IIA OFERT:

Ofertg w zamknigtej kopercie opisanej w nastgpuj4cy spos6b:

,,Oferta w przetargu na sprzeda7 ruchomofci

-

samoch6d osobowy"

nalely zlo2yt w siedzibie rJngduMiejskiego w Bialymstoku, w jednostceorguizacylnej urzgdu:
Departament Obslugi lJrzgdu,ul. Slonimska 1, pok.

nr

03, do dnia 14.11.2019 r. do godz.8:45.

W ofercie naleiy poda6 nastgpuj4ce dane nabywcy:

1) imig i nazwisko lub nazwg firmy,

2) adres zarnieszkania lub siedzibg firmy,
3) NIP,
4) numer telefonu kontaktowego,
5) numer rachunku bankowego na kt6ry ma nast4pi6 zwrot wadium
oraz oferowanr! ceng nabycia brutto wyra2on4liczbowo w zlotych, wrazze wskazaniem
pojazdu, kt6rego oferta dotyczy.

Otwarcie ofert nast4pi w dniu 14.11.2019

r. o godz. 9:00 w jednostce organrzacylnej urzgdu:

Departament Obslugi Urzgdu, ul. Slonimska 1, pok. nr 03.

3. WARUNKI lJDZlAIlJz

-

Komisj aprzetargowa wybierze Oferenta, kt6ry zaoferuje najwy2szq ceng
sprzedu2przedmiotowej ruchomoSci nie mole nast4pi6 zacenQnhsz4od ceny wywolania

-

Sprzedajqcemu przysluguje prawo swobodnego wyboru oferty, jezeli uczestnicy
przetarga zaoferowali tg sam4 ceng

Oferent ponosi wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem

i

zloheniem oferty oraz

ponosi odpowiedzialnoSd za jej prawidlowe oszacowanie i przedstawienie

-

jezeli do zav,,arcia umowy nie dojdzie
ogloszenia nowego przetarga,
zawarN

umowv

z winy

Oferenta, zastrzega sig mozliwoS6

w kt6rym nie moZe tczestniczy(, oferent, kt6ry

nie

Oferent obowiqzany jest

do

wszczenra rrrjpoixrrei

do terminu otwarcia ofert wadium

na rachunek bankorvy w Banku Pekao S.A. numer 37 1240

52ll lll'/-.0010 3553 7299,

kt6re zostaniezaliczone na ceng sprzedu?y lub zwr6cone
wydanie przedmiotu sprzedaly nast4pi riezwlocznie po zaksiggowaniu odpowiedniej
kwoty na koncie dochod6w Miasta Bialegostoku rr 05 1240

52ll

|

11

1 0010 3553 7778.

Nabywca zobowi4zany jest uregulowa6 naleznoS6 najp62niej do godziny 12:00
nastgpnego dnia roboczego oraz zabral pojazd po jego wydaniu
zastrzega sig mozliwoS6 zrniany lub odwolania niniejszego ogloszenia, atakhe zrniany

jego warunk6w
zastzegasig prawo do uniewaZniaiapnetargow caloSci lub czgSci bez podania

pnyczgy

-'''P*ut'B^Wal

Rudnickl

ZA8TEPCA PRBZYDENTA MIASTA

