
OGLOSZENIE 0 PRZETARGU NA SPRZEDAZ SAMOCHODU 
OSOBOWEGO m-Id VOLKSWAGEN JETTA 

Zarzqd Miejskiego Przedsiebiorstwa WodociqgOw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli 
Spolka z o.o. ul. KrOlewska 15, 98-220 Zdunska Wola oglasza przetarg ofertowy 
nieograniczony na sprzedat : 
1 ) Samochod osobowy m- ki Volkswagen Jetta V rok prod. 2006 , silnik diesla poj. 1896 cm' 
przebieg 104 tys km, kolor grafitowy metalik. 

Sprzedawany samochod moina oglqdae na terenie MPWiK w Zdunskiej Woli ul. 
Krolewska 15 w dniach 20.04.2016 r. do 22.04. 2016 r. - w godz. 10:00 — 13:00 lub pa 
umOwieniu sic telefonicznym. 

B1i2szych informacji o przetargu udziela: p. Przytula Bog,uslaw 

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

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU: 
1).0ferty naleiy skladae w terminie do dnia 26.04.2016 r. do godz. 11.00 w 

Sekretariacie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli 
Spolka z 0.0. ul. Krolewska 15, 98-220 Zdunska Wola (I pietro. pokoj nr 11) w 
zamknietych kopertach z dopiskiem „ PRZETARG NA SPRZEDAZ SAMOCHODU 
OSOBOWEGO m-ki VOLKSWAGEN JETTA 

Oferty, ktore wplynq po wyznaczonym terminie zostanq odrzucone. 

2).0ferta zloiona w przetargu powinna zawierae : 
a) nazwisko i imie ( lub Fume ) oferenta„ nr NIP 
b) adres zamieszkania oferenta lpq& siedziby przedsicbiorey, nr telelbnu. 

c) cene oferowanq za przedmiot przetargu. 
d) dowod dokonania wplaty wadium. 
e) oiwiadczenie Oferenta, ie zapoznal sic ze stancm tech nicznym przedmiotu 

przetargu i nie wnosi zastrzeien 

3). Otwarcie ofert nastui w dniu 26.04.2016 r. o godz. 11.15 
w Sall Konferencyjnej Miejskiego Przedsiebiorstwa WodociagOw i Kanalizacji 
w Zdunskiej Woli Sp. z 0.0. ul. KrOlewska 15, 98-220 Zdunska Wola 



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

w terminie do dnia 26.04. 2016 r. do godz. 11:00 w kasie SpOlki lub przelewem na 
konto: 
w Banku PEKAO S.A. I 0/ Zduilska Wola Nr 25124033051111000029357123 

5). Komisja przetargowa, niezwlocznie pc) otwarciu ofert sprawdzi. czy olerenci w iii cIi  
wadium w na1e2ytej wysokoki. 

6). Wadium zlozone przez oferentow, ktorych °lefty nie zostaly wybrane lub zostaly 
odrzucone, zostanie zwrocone niezwlocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

7). Wadium the podlega zwrotowi, je2eli osoba wygrywajqca przetarg uchyla sic od zawarcia 
umowy sprzeday lub w terminie 14 dni nie wplaci w caloki oferowanej kwoty. 

8). Nabywcq zostaje oferent, ktOry zaoferowal cene najwyZszq spo§rOd ztotonych ofert, lecz 
nie mniejszq ni ( 19.000,00 brutto —w cenie zawarty jest 23 "A VAT ) za samochod i 
zlo2y1 wszystkie wymagane dokumenty. 
9). W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferujq tc samq cenc. Sprzedajqccmu 

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

ktorejkolwiek z ofert. 
11). Sprzedajqcy zastrzega sobie mo21iwogo zmianyiub odwolania warunkOw przetargu tub 

jego uniewa2nienia bez podania przyczyny. 
12). Nabywca zobowiqzany jest do zaplaty ceny nabycia w ciqgu 14 dni od dnia 

poinformowania go o wygranej przetargu. 
13). Wadium z1o2,one przez Nabyweg zostanie zaliczonc na poczet ceny. 
14). Wszelkie koszty zwiqzane z przeniesieniem prawa wlasnoki ponosi nabywca. 
15). Wydanie przedmiotu przetargu nastqpi niezwlocznie po zaplaceniu ceny nabycia. 
16). Sprzedajqcy nie udziela gwarancji na stan samochodu objctego przetargiem 

ani nie odpowiada za wady ukryte. 

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

Zdutiska Wola dn. 18.04.2016 r. 

P REZ 8 A ZADU 

Grz 	 -  zrnYt 


