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Organizator Przetargu - Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedziba w Katowicach przy ul.

Jozefowskiej 102, dzialaj^c na podstawie § 9 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21

maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania skladnikami rzeczowymi majqtku

ruchomego, w ktory wyposazone sqjednostki budzetowe [dalej: Rozporzadzenie]

OGLASZA

przetarg na sprzedaz samochodu osobowego mark! Skoda Octavia 1.9 TDI MFT01

§ 1. Nazwa i siedziba jednostki:

Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej -- Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu w Katowicach z siedzib^ w Katowicach przy ul. Jozefowskiej 102.

§ 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg zostanie rozstrzygniety w siedzibie Organizatora Przetargu w Katowicach przy

ul. Jozefowskiej 102 w sali konferencyjnej w dniu 9 kwietnia 2013 r. o godz. 13:00

§ 3. Miejsce i termin, w ktorym mozna obejrzec sprzedawany sktadnik rzeczowy

majatku ruchomego:

Samochod mozna ogladac od poniedzialku do piatku w godz. 9:00 - 15:00 w siedzibie

Organizatora Przetargu w Katowicach przy ul. Jozefowskiej 102.
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§ 4. Rodzaj, typy i ilosc sprzedawanych skladnikow:

Samochod posiada nastepuj^ce parametry:

Wersja: Tour

Rok produkcji: 2006

Okres eksploatacji: 77 miesi^cy

Wskazanie drogomierza: 253470 km

Pojemnosc/moc silnika: 1896 ccm/74 kW (101 KM)

Oznaczenie silnika: ATD

Rodzaj silnika: z zaplonem samoczynnym

Nadwozie: liftback 5 drzwiowy

Skrzynia biegow: manualna

Wyposazenie dodatkowe: autoalarm, klimatyzacja automatyczna, radio Skoda Auto

Symphony CD, przednie szyby regulowane elektrycznie, zamek centralny zdalnie sterowany

§ 5. Wysokosc wadium oraz formf, termin i miejsce jego wniesienia:

1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie wadium (§ 15 ust. 1

Rozporz^dzenia). Wysokosc wadium ustala sie na kwote^ 685 zl co stanowi 5% ceny

wywolawczej sprzedawanego samochodu.

2. Wadium nalezy wplacac wyl^cznie w formic pieni^znej, wzlotych polskich, w kasie

Organizatora, w siedzibie Organizatora przy ul. Jozefowskiej 102 w terminie do dnia

5 kwietnia 2013 r.

3. Organizator przyjmuj^c wadium wydaje wplacaj^cemu oferentowi pokwitowanie.

4. Kserokopie pokwitowania wplaty wadium nalezy zal^czyc do oferty.

5. Wadium ziozone przez oferentow, ktorych oferty nie zostaly wybrane lub zostaly

odrzucone, zwraca sie^ w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub

odrzucenia oferty.

6. Wadium zlozone przez nabywce zalicza sie na poczet ceny.

7. Wadium nie podlega zwrotowi gdy oferent, ktory wygral przetarg, uchyli si§ od

zawarcia umowy sprzedazy.

§ 6. Cena wywolawcza:

Cene wywolawcz^ ustala sie w wysokosci 13 700 zl brutto.
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§ 7. Wymagania jakim powinna odpowiadac oferta:

1. Oferta powinna zawierac:

1) imie i nazwisko lub nazwe^ oferenta;

2) adres oferenta;

3) oferowan^ cene i warunki jej zaplaty;

4) oswiadczenie o zapoznaniu si$ ze stanem pojazdu albo o poniesieniu

odpowiedzialnosci za skutki rezygnacji z ogl^dzin.
-

2. Oferent umieszcza na kopercie oznaczenie:

^Oferta na sprzedaz samochodu Skoda Octavia.

NIE OTWIERAC PRZED 9 KWIETNIA GODZ. 13:00"

3. Oferent moze zlozyc tylko jedna^ oferte.

4. Oferta zostanie odrzucona jezeli:

1) zostala zlozona po wyznaczonym terminie, w niewlasciwym miejscu lub przez

oferenta, ktory nie wniosl wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, lub 53 one

niekompletne, nieczytelne lub budza^ inn^ w^tpliwosc zas zlozenie wyjasnien

mogloby prowadzic do uznania jej za nowa^ ofert^.

§ 8. Terrain, miejsce i tryb zlozenia oferty oraz okres, w ktorym oferta jest wiqzqca:

1. Oferta winna zostac zlozona w formie pisemnej w biurze podawczym Organizatora

Przetargu przy ul. Jozefowskiej 102 w Katowicach do 9 kwietnia br. do godz. 12:30.

Oferta jest wia^ca przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. Organizator Przetargu wybierze oferenta, ktory zaoferowal najwyzsz^ cene.

§ 9. Organizatorowi Przetargu przysluguje prawo zamkni^cia przetargu bez wybrania

ktorejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

§ 10. Terrain zawarcia umowy:

1. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu.

2. Nabywca jest zobowi^zany zaplacic cene nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia

zawarcia umowy sprzedazy.
Dyrektor Oddziahi

Instyhrtu PamifciJ^arodowej

Oddzial Instytutu Pami^ci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Katowicach

ul. Jozefowska 102, 40-145 Katowice tel. (032) 207 01 00, 207 01 01 fax. (032) 207 01 80
www.ipn.gov.pl

^


