
OGLOSZENIE 0 PRZETARGU NA SPRZEDAZ SAMOCHODU 
CI4ZAROWO UNIWERSALNEGO 

Zarzgl Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji w Zduriskiej Woli 
Spolka z 0.0. ul. KrOlewska 15, 98-220 Zdtuiska Wola oglasza przetarg ofertowy 
nieograniczony na sprzedaZ : 
1 ) Samochod cietarowo — uniwersalny m — ki FS Lublin rok prod. 2002, silnik diesla 2417 
cm 3 , 

przebieg 188000 km, 1adownoS6 3,5 tony - wywrotka trojstronna + zabudowa z 
plandelq. 

Sprzedawany samochod moina oglgdae na terenie MPWiK w Zduriskiej Woli ul. 
KrOlewska 15 w dniach 22.02.2016 r. do 25.02. 2016 r. - w godz. 10:00 — 13:00 tub po 
umowieniu sic telefonicznym. 

BliZszych informacji o przetargu udziela: p. Przytula Boguslaw 

tel. (0-43) 823-31-97, wew. 41 kom. 667 908 900 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU: 
1).0ferty naleiy skladae w terminie do dnia 26.02. 2016 r. do godz. 11.00 w 

Sekretariacie Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodoci4gOw i Kanalizacji w Zduriskiej Woli 
Spolka z 0.0. ul. Krolewska 15, 98-220 Zduriska Wola ( I pictro, pokoj nr 11) w 
zamknictych kopertach z dopiskiem „ PRZETARG NA SPRZEDAZ SAMOCHODU 
CIEZAROWO — UNIWERSALNEGO m-ki FS LUBLIN ". 

Oferty, ktore wplynq po wyznaczonym terminie zostang odrzucone. 

2).0ferta zloiona w przetargu powinna zawierae 
a) nazwisko i imic ( lub firmc ) oferenta, nr NIP 
b) adres zamieszkania oferenta bqdi siedziby przedsicbiorcy, nr telefonu. 
c) cenc oferowang za przedmiot przetargu. 
d) dow6d dokonania wplaty wadium. 
e) awiadczenie Oferenta, ze zapoznal sic ze stanem teehnieznym przedmiotu 

przetargu i nie wnosi zastrzeien 

3). Otwarcie ofert nastqpi w dniu 26.02. 2016 r. o godz. 11.15 
w Sali Konferencyjnej Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji 
w Zdutiskiej Woli Sp. z 0.0. ul. Krolewska 15, 98-220 Zduriska Wola 



4). Warunkiem przystqpienia do przetargu bgdzie wniesienie wadium w wysokoki 
10% ceny proponowanej za samoch6d. 

w terminie do dnia 26.02. 2016 r. do godz. 11:00  w kasielki lub przelewem na 
konto: 
w Banku PEKAO S.A. I 0/ Zdmiska Wola Nr 25124033051111000029357123 

5). Komisja przetargowa, niezwlocznie po otwarciu ofert sprawdzi, czy oferenci 
wadium w naletytej wysokoki. 

6). Wadium zlotone przez oferent6w, ktOrych oferty the zostaly wybrane lub zostaty 
odrzucone, zostanie zwrOcone niezwlocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

7). Wadium nie podlega zwrotowi, jeteli osoba wygrywajqca przetarg uchyla sic od zawarcia 
umowy sprzedaty tub w terminie 14 dni nie wpfaci w catoki oferowanej kwoty. 

8). Nabywcq zostaje oferent, ktory zaoferowal eerie najwytszq spo§rod ztotonych ofert, lecz 
nie mniejszq nit ( 12.000,00 brutto — w eenie zawarty jest 23 % VAT) za samochod i 
zlo2y1 wszystkie wymagane dokumenty. 
9). W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferujq ty samq cenc, Sprzedajqcemu 

przystuguje prawo swobodnego wyboru oferty. 
10). Organizatorowi przetargu przystuguje prawo zamkniccia przetargu bez wybrania 

ktorejkolwiek z ofert. 
11). Sprzedajqcy zastrzega sobie motliwok zmiany lub odwolania warunkow przetargu lub 

jego uniewatnienia bez podania przyczyny. 
12). Nabywca zobowiqzany jest do zaplaty ceny nabycia w ciqgu 14 dni od dnia 

poinformowania go o wygranej przetargu. 
13). Wadium zlotone przez Nabywcc zostanie zaliczone na poczet ceny. 
14). Wszellcie koszty zwiqzane z przeniesieniem prawa wlasnoki ponosi nabywca. 
15). Wydanie przedmiotu przetargu nastqpi niezwtocznie pc, zaplaceniu ceny nabycia. 
16). Sprzedajqcy the udziela gwarancji na stan samochodu objgtego przetargiem 

ani nie odpowiada za wady ukryte. 

Ogloszenie w wersji papierowej zamieszczone jest na tablicy ogloszen w siedzibie Spolki 
98-220 Zdunska Wola , ul. KrOlewska 15. 
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