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                                             OGŁOSZENIE O OFERTOWYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

na sprzedaż samochodu  osobowego  marki RENAULT KC KANGOO 

 

       Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku ul. Tylna 9, 98-100 Łask 

ogłasza  nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu -  m-ki Renault KC Kangoo 1,5 dci                   

nr rejestracyjny ELA S035, rok produkcji 2003, przebieg 177239 km. Nr VIN VF1KC07BF28463820  

Cena wywoławcza brutto 4.800 zł (słownie : cztery tysiące osiemset złotych). 

 Wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).  

Wadium należy wnieść wyłącznie w gotówce w kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  

Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku ul. Tylna 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28-04-2017 r. 

 do godz. 10 00 

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny 

nabycia pojazdu. 

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana lub którego oferta została 

odrzucona, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania 

przetargowego, unieważnienia przetargu lub uznania przez Komisję Przetargową oferty za odrzuconą. 

Wadium nie podlega zwrotowi gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy 

sprzedaży, bądź od wpłaty całości  ceny nabycia . 

Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na zakup pojazdu objętego postępowaniem przetargowym. 

Oferta pisemna powinna zawierać:  

- dane oferenta – w przypadku osób fizycznych / nazwisko, imię,  nr PESEL, dokładny adres 

zamieszkania, nr telefonu/, natomiast w przypadku pozostałych osób , jednostek i podmiotów – 

nazwę, adres i siedzibę, nr telefonu oraz wypis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo do 

podpisywania oferty przez osoby upoważnione, 

- dokument potwierdzający wniesienie wadium przez oferenta, 
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- oferowaną cenę- nie niższą od ceny wywoławczej oraz warunki jej zapłaty, 

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym kupowanego pojazdu i że z tytułu  

ewentualnych ukrytych wad nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku , oraz że ponosi odpowiedzialność za 

skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

- oświadczenie oferenta, że są mu znane niniejsze warunki postępowania przetargowego i przyjmuje  

  je bez zastrzeżeń, 

- podpis oferenta lub osoby upełnomocnionej do reprezentowania oferenta. 

Jeżeli oferta nie będzie zawierała wszystkich wyżej wymienionych dokumentów i oświadczeń, 

zostanie odrzucona przez Sprzedającego. 

Druk formularza ofertowego wraz z wymaganymi oświadczeniami dostępny jest na stronie 

internetowej sprzedającego : www.mpwik-lask.pl 

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli; 

1/ zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie 

wniósł wadium 

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

lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

Oferent zostanie zawiadomiony niezwłocznie o odrzuceniu jego oferty. 

Ofertę na zakup w/w pojazdu należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku  98-100 Łask ul. Tylna 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

 28-04-2017 r. do godz. 11,00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Łasku ul. Tylna 9, w dniu 28-04-2017 r., o godz.11,30. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzeźroczystej, zaklejonej kopercie, 

opisanej w następujący sposób; 

„Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku 

ul. Tylna 9  

98-100 Łask 

Oferta na zakup pojazdu Renault Kangoo „ 

http://www.mpwik-lask.pl/
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Pojazd można oglądać w siedzibie MPWiK w Łasku Sp. z o.o. , ul. Tylna 9 w godzinach 8,00 – 13,00 od 

poniedziałku do piątku. 

Faktura sprzedaży zostanie wystawiona wybranemu oferentowi w terminie 14 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie koszty transakcji związane ze sprzedażą pojazdu obciążają             

w całości oferenta. 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami oraz ustalania terminu oględzin jest Pan 

Wojciech Owczarek, tel. 609112133. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku zastrzega sobie prawo 

odwołania przetargu, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyny 

                                

 

 

 

 

 

Załączniki 

 Formularz Ofertowy 
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          Załącznik  

                    Formularz Ofertowy 

                                               Oferta na zakup samochodu m-ki Renault Kangoo 

 

Kupujący;                                                                                                                   Sprzedający ; 

Nazwisko i Imię ……………………………………………………….                              Miejskie Przedsiębiorstwo 

Numer PESEL ………………………………………………………….                          Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   

Adres ………………………………………………………………………                          ul. Tylna 9 

Telefon…………………………………………………………………….                          98-100 Łask 

 

 

Działając w imieniu wymienionego powyżej Kupującego składam ofertę na zakup pojazdu m-ki 

Renault Kangoo Nr rej ELA S035 za kwotę brutto ………………………………………………….zł. słownie 

złotych………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Jednocześnie oświadczam( y), że; 

1) Zapoznałem się z warunkami przetargu i akceptuję je w pełni i bez zastrzeżeń; 

2) Znany jest mi stan techniczny kupowanego pojazdu i z tytułu ewentualnych ukrytych jego 

wad nie będę wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku/ ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające 

z rezygnacji z oględzin kupowanego pojazdu/ 

3) Zobowiązuję się do zapłaty ceny nabycia w terminie wskazanym przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zawiadomieniu o przyjęciu oferty; 

4) Zobowiązuję się do odebrania pojazdu niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

 

 

PODPIS(Y) 

 

………………………………………………………………………………………… 

(podpis , miejscowość , data       

 

 

 

 


