ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
ZAKŁAD BUDŻETOWY
26-800 Białobrzegi ul. Rzemieślnicza 30

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
I. Przedmiot przetargu: PEUGEOT model Partner wersja Combi Space
I. Dane identyfikacyjne pojazdu :
Nr identyfikacji (VIN ) VF35FLFXE60122088
Rok produkcji – 1998
Pojemność/Moc silnika – 1998ccm /80kW (109 KM)
Okres eksploatacji - 181 mies.
Wskazanie licznika - 270 818 km
Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów – 2 /przedni(4x2) / manualna
Rozstaw osi - 2 690mm
Rodzaj silnika – z zapłonem iskrowym
Liczba cylindrów - 4/rzędowy
Oznaczenie silnika
XU7JB
Data pierwszej rejestracji
1998/12/18
Dop. masa cał. /Ładowność
1780/605
Długość/szerokość/Wysokość
4110mm /1719mm /1810mm
Rodzaj nadwozia kombi(uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Rodzaj paliwa- Etylina/LPG
II .Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza netto wynosi :

3 100 PLN

III. Miejsce i termin , w którym można obejrzeć pojazd:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy ul. Rzemieślnicza 30 –
Oczyszczalnia Ścieków ul. Spacerowa 43 w dniach 11 – 13 II 2014 r. w godz 800 –
1200 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacji w sprawie przetargu udziela się pod nr.

tel. 48 613 38 70.

IV. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty pisemne w zaklejonej kopercie powinny zawierać : imię , nazwisko i adres
oferenta, potwierdzenie wniesienia wadium, oferowaną cenę netto, oświadczenie
że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu.
Oferty należy składać w kasie zakładu lub przesłać pocztą do dnia 17.II.2014 do
godz 1000 na adres :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 26 -800 Białobrzegi ul. Rzemieślnicza 30.
Na kopercie należy umieścić ; Nazwę oferenta, napis ,,Przetarg nieograniczony –
PEUGEOT – PARTNER “
V. Wysokość wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5%
ceny wywoławczej. Oferent wnosi wadium w pieniądzu w kasie zakładu lub na
konto sprzedającego Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
nr rachunku 72 9117 0000 0000 3762 2000 0010

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub odrzucone,
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega
zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej
ceny wywoławczej
lub uczestnik przetargu , który wygrał przetarg uchyli się od zapłaty.
VI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Przetarg prowadzi zakładowa komisja przetargowa. Oferty zostaną otwarte
komisyjnie w dniu 17.II.2014 r godz 1030 w siedzibie zakładu.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo do zmiany treści ogłoszenia lub
warunków przetargu oraz odstąpienie od przetargu przed otwarciem ofert.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

