


Informacje dotyczące postępowania: 

1. Cena minimalna samochodu wynosi 2760,00 zł netto (słownie: dwa tysiące siedemset

sześćdziesiąt zł i 00/100).

2. Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w strażnicy Ochotniczej

Straży Pożarnej w Strzyżewie, ul. Kolonia, po wcześruejszym telefonicznym uzgodnieniu

z przedstawicielem sprzedającego (osoba do kontaktu: tel. 510 574 147).

3. Gmina Sieroszewice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego samochodu.

Oferta oraz opis sposobu dokonywania oceny oferty: 

1. Oferta pisemna z jedną ceną złożona w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10:00

2. Oferta powinna zawierać:

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

2) numer PESEL/NIP oferenta,

3) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu bądź też 

ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

5) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży,

6) pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione Qeśli 

dotyczy).

3. Formularz ofertowy oraz wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz 

ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Sieroszewice: www.bip.sieroszewice.pl 

4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie wmny być opatrzone 

podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem:

,,Oferta na sprzedaż samochodu ŻUK" w Urzędzie Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65,

63-405 Sieroszewice, w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10:00

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Sieroszewice, ul.

Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice - pokój nr 7. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

8. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

I) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

2) nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne

bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej

za nową ofertę.

9. Kryterium oceny ofert - najwyższa cena 100 %.

1 O. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje 

najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia 

umowy sprzedaży i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru jego oferty - zapłaci 




