Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11-400 K ętrzyn, ul ica P oznańska 6,
tel./fax: 897514953, 897514906,
e-mail: mwik_kn@op.pl, mwik_kn@interia.pl

Kętrzyn, dnia 02.08.2019 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI KAMAZ
MODEL 65115.
I. SPRZEDAJĄCY:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Poznaoska 6
11 – 400 Kętrzyn
tel. (89) 751 49 53; (89) 751 49 06
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami w godz. od 9:00 do 14:00:
Bogdan Adamczyk, tel. (89) 751 49 53; (89) 751 49 06; 722 100 255
Artur Kłyszejko, (89) 751 49 53; (89) 751 49 06

II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki Kamaz
- wersja typ 65115
- rok produkcji 2000,
- przebieg / czas pracy 348047 km
- VIN XTC65115AY2133972
- pojemnośd /moc silnika 10850 ccm / 191kW(260KM)

Przedmiot sprzedaży można obejrzed na bazie zaplecza technicznego Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ulicy Poznaoskiej 1 w Kętrzynie, w obecności pracownika MWiK,
po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. (89) 751 49 53; (89) 751 49 06; 722 100 255
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

III. CENA WYWOŁAWCZA
Cena wywoławcza wynosi 18.300,00 zł netto (słownie:osiemnaście tysięcy trzysta złotych
00/100 netto).

IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
1.
Oferta ma byd sporządzona wyłącznie w formie pisemnej, na formularzu będącym
załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
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2.
W ofercie należy podad cenę netto za zakup przedmiotu ogłoszenia, która nie może
byd niższa niż cena wywoławcza. Oferty zawierające cenę niższą niż cena wywoławcza
zostaną odrzucone.
3.
W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyd
aktualny wypis z właściwego rejestru albo wydruk z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
4.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną brutto.
5.
W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert z taką samą najwyższą ceną Sprzedający
wyznaczy termin i miejsce licytacji pomiędzy Oferentami, którzy złożyli dane oferty
(o czym oferenci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo).
6.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.
Sprzedający wymaga wniesienia wadium
2.
Wadium w wysokości 1.830,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych
zł 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia
28.08.2019r. do godz. 10.00 przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA
nr konta 25 1240 5598 1111 0000 5021 1674 z dopiskiem (przetarg – sprzedaż samochodu
Kamaz). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto
wskazane przez Sprzedającego.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składad w siedzibie Sprzedającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o., ul. Poznaoska 6; 11 – 400 Kętrzyn, pokój nr 10 (sekretariat) w terminie
do dnia: 30.08.2019 r. do godz. 1000.
2. Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie z opisem: „Sprzedaż samochodu KAMAZ”.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie
Sprzedającego – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o, ul. Poznaoska 6; 11 – 400
Kętrzyn w pokoju nr 4 (świetlica).
4. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Sprzedającego do dnia
30.08.2019 r. do godz. 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 1, a nie data jej
wysłania.
5. Oferta po złożeniu nie podlega zmianie.
6. Każdy Oferent może złożyd tylko jedna ofertę w postępowaniu.

VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH
1. Po wyborze oferty Kupującemu zostanie wystawiona faktura VAT.
2. Kupujący jest zobowiązany zapłacid (przelewem na konto Sprzedającego) kwotę nabycia
przedmiotu postępowania zgodnie z terminem podanym na fakturze.
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3. Wydanie przedmiotu postępowania nastąpi w siedzibie Sprzedającego, protokołem
zdawczo-odbiorczym, niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego należności
za fakturę.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zakupu, Sprzedający wybierze
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Sprzedający unieważni postepowanie, gdy nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca
odrzuceniu.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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