OGŁOSZENIE O PRZETARGU
dotyczącym sprzedaży samochodu osobowego

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Wandy 6
ogłasza pisemny przetarg dotyczący sprzedaży samochodu osobowego
FORD MONDEO GOLD X 2.0 TDCI 140 KM 6M

Kolor: Sea Grey
Nadwozie: 5-drzwiowe
Rok produkcji: 2007
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi DPF 140KM / 103kW
Skrzynia: manualna, 6-biegowa
Data pierwszej rejestracji: 29.08.2007 r.
Przebieg: 216 500 km
Stan techniczny: sprawny / nieuszkodzony
Data ważności badania technicznego: 23.05.2020 r.
Nr VIN: WF0EXXGBBE7S52048

Wersja Gold X, wybrane elementy wyposażenia:
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ABS, ESP, TCS
Felgi aluminiowe 16-calowe
Elektroniczny immobiliser
Automatyczne reflektory
Przednie światła przeciwmgielne
Podgrzewana przednia szyba
Wycieraczki przednie z czujnikiem deszczu
Lusterko wsteczne fotochromatyczne
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Komputer pokładowy
Kierownica pokryta skórą
Radio 6000CD
Komplet używanych opon zimowych

1. Ceną wywoławczą samochodu jest kwota 12 400,00 PLN brutto. Oferowana cena
nie może być niższa od ceny wywoławczej.
2. Oględzin samochodu można dokonać w dniu 12.11.2019 r. w godzinach 12:00 – 14:00,
w siedzibie spółki przy ul. Wandy 6 w Katowicach.
3. Oferta pisemna złożona w przetargu musi zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę oferenta, numer telefonu do kontaktu oraz
adres e-mail;
b) oferowaną cenę brutto;
4. Przyjmuje się, iż oferent składając ofertę zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu
przetargu i go akceptuje.
5. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. Nie dopuszcza się złożenia więcej niż jednej oferty
przez jednego oferenta.
6. Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu w siedzibie spółki do dnia 13.11.2019 r.
do godz. 14:00, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej
następująco:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6
„Oferta w przetargu na samochód osobowy Ford Mondeo”
Nie otwierać przed dniem: 13.11.2019 r. godzina 14:00
7. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do spółki, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową lub kurierską.
8. Wszystkie oferty otrzymane po terminie wskazanym w pkt. 6 zostaną odrzucone, bez
względu na powód opóźnienia.
9. Otwarcie ofert odbędzie się na posiedzeniu niejawnym w siedzibie spółki.
10. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) została złożona po terminie wskazanym w pkt.6;
b) jest niegodna z wymogami zawartymi w ogłoszeniu;
c) zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza.
11. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, wybrana
spośród ważnych ofert.
12. W sytuacji, gdy ta sama najwyższa cena zostanie zaoferowana przez dwóch lub więcej
oferentów, sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród ofert z najwyższą ceną.
13. Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa sprzedaży
samochodu.
14. Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę ofertową na rachunek bankowy spółki
w BOŚ S.A. nr 81 1540 1128 2112 7002 5217 0001, w terminie 3 dni od dnia zawarcia
umowy sprzedaży samochodu.
15. Przekazanie samochodu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez spółkę na rachunek
bankowy kwoty zakupu, stanowiącej cenę ofertową.
16. Nabywca zobowiązany jest odebrać zakupiony samochód w terminie 1 dnia od dnia
zapłaty.
17. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie.
18. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych oferenta.

