Załącznik Nr 1
Regulamin
sprzedaży samochodu ciężarowego marki FORD TRANSIT KOMBI 2,5 D
rok produkcji 1997, nr rejestracyjny EBE 88N9.
1. Powiat Bełchatowski z siedzibą w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów,
NIP: 7692204721, reprezentowany przez Pana Jerzego Michalaka – p.o. Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, działającego z upoważnienia do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, wydanego na
podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz.U. z 2018r. Poz. 995 ze zmianami), ogłosi w miejscu siedziby - na tablicy ogłoszeń,
stronie internetowej - www.pzd.powiat-belchatowski.pl oraz w prasie - II przetarg
publiczny pisemny na sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Powiatowego
Zarządu Dróg w Bełchatowie - samochodu ciężarowego marki FORD TRANSIT
KOMBI 2,5 D, rok produkcji 1997, nr rejestracyjny EBE 88N9.
2. Sprzedającym w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu jest Powiatowy
Zarząd Dróg w Bełchatowie.
3.Samochód będzie można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00 w Obwodzie Drogowym Nr 1 w Szczercowie, ul. Łaska 31,
97-420 Szczerców, tel./fax. (44)6318055, 609 801 084.
4. Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty na formularzu oferty w kopercie oznaczonej
napisem:
„OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FORD TRANSIT
KOMBI 2,5 D, ROK PRODUKCJI 1997, Nr REJESTRACYJNY EBE 88N9. Nie
otwierać przed 05.02.2019r. godz. 12:00.”
5. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę mogą być zgłoszone na piśmie
przed terminem otwarcia ofert. .
6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć do dnia 05.02.2019r. do godz. 11:45
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie w sekretariacie pok. nr 2
w Bełchatowie ul. Lipowa 67A. Okres związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.
7. Cena wywoławcza samochodu wynosi 600,00 złotych (sześćset zł 00/100) brutto.
8. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty i kopię dowodu wpłacenia
wadium. Brak któregokolwiek z tych dokumentów spowoduje niedopuszczenie Oferenta do
udziału w przetargu.
9. Przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej tj. 60,00 zł. Wadium powinno być przekazane na konto w banku:
GETIN NOBLE BANK nr 18 1560 0013 2001 3349 0000 0004. Na poleceniu przelewu
winna być adnotacja „Wadium - przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego marki
FORD TRANSIT KOMBI 2,5 D, rok produkcji 1997, nr rejestracyjny EBE 88N9.
10. W razie wyboru oferty wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną
przyjęte zostanie niezwłocznie zwrócone.
11. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone
na poczet ceny zakupu samochodu.

12. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie
przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy (nie wpłaci ceny zakupu samochodu w terminie do
14 dni od wyboru jego oferty).
13. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu i wyboru oferty.
14. Sprzedający dokonuje otwarcia ofert oraz ustala, którzy z Oferentów są dopuszczeni do
udziału w przetargu, a następnie wybiera Oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
15. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało te samą cenę, prowadzący przetarg
kontynuuje przetarg w formie licytacji, o czym powiadamia zainteresowanych Oferentów.
Niestawiennictwo zawiadomionego Oferenta nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia
licytacji, jeżeli stawi się na licytacji co najmniej jeden Oferent. W razie niestawiennictwa
wszystkich zawiadomionych Oferentów, Sprzedający ma prawo swobodnego wyboru
Oferenta.
16. Licytację prowadzi Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie lub inna
upoważniona przez niego osoba. Przebieg licytacji jest następujący:
1) prowadzący licytację informuje uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej
zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,
2) uczestnicy licytacji zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo
trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia,
3) postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 % ceny wywoławczej
w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych,
4) po ustaniu zgłaszania postąpienia prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią
najwyższą cenę i zamyka licytację, a następnie ogłasza, który oferent wygrał licytację.
17. Za zakupiony samochód Kupujący jest zobowiązany zapłacić w ciągu 14 dni od daty
powiadomienia o wyborze jego oferty. Wydanie samochodu Nabywcy następuje po
zapłaceniu ceny nabycia. Sprzedający wystawi Kupującemu w dniu zapłaty Fakturę oraz
zawrze z nim umowę sprzedaży samochodu.
18. Zakupiony samochód będzie można odebrać od Sprzedającego po okazaniu dokumentu
wpłaty ceny sprzedaży.
19. Do kontaktu z oferentami upoważnieni są:
1) Bartłomiej Guzenda – Kierownik Obwodu Drogowego nr 2 w Szczercowie, tel. (44)
6318055, kom. 609 801 084.
2) Anna Kaczmarek – St. Inspektor ds. materiałów i środków trwałych (44) 6327914.
20. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu w każdym czasie bez
wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyn. Ponadto Sprzedający jest
uprawniony w każdym czasie do zmiany lub odwołania warunków przetargu bez podania
przyczyn.
21. Decyzje Sprzedającego podjęte w przetargu są ostateczne.

…......................................................
...........................................................

Bełchatów, dn. ….......................

...........................................................
Powiatowy Zarząd Dróg

(adres oferenta, PESEL, NIP)

w Bełchatowie

tel. kontaktowy: …....................................

ul. Lipowa 67A
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o II publicznym przetargu pisemnym na
sprzedaż samochodu ciężarowego marki FORD TRANSIT KOMBI 2,5 D, rok
produkcji 1997, nr rejestracyjny EBE 88N9, proponuję cenę brutto nabycia w wys.

…………….........................… zł. słownie: ………………………….........................
………………....................................................…………………………...................).
Oświadczam, iż zapoznałem się ze stanem technicznym w/w pojazdu i dokonam
zakupu w takim stanie, w jakim samochód się znajduje.
Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązującym w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Bełchatowie Regulaminem sprzedaży samochodu ciężarowego marki FORD
TRANSIT KOMBI 2,5 D, rok produkcji

1997,

nr rejestracyjny EBE 88N9,

zobowiązuję się zastosować do jego postanowień, do których nie zgłaszam żadnych
zastrzeżeń.
Wszelkie zawiadomienia proszę wysyłać na adres: .......................................................
….....................................................................................................................................
........................................................
(podpis oferenta)

UMOWA Nr …..../2019
Zawarta w dniu ................…............ w Bełchatowie pomiędzy:
Powiatem Bełchatowskim z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka
17/19, NIP: 7692204721, reprezentowanym przez Pana Jerzego Michalaka – p.o. Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, działającego z upoważnienia do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, wydanego na
podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.
Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zmianami), zwanym Sprzedającym,
a..................................................................................................................................................
................................................................................................( PESEL/NIP)................................
zwanym Kupującym, o następującej treści:
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje samochód ciężarowy marki FORD
TRANSIT KOMBI 2,5 D, nr identyfikacyjny WF0HXXGGVHVU13882, rok
produkcji 1997, nr rejestracyjny EBE 88N9, zwany dalej „samochodem”.
2. Cena samochodu została ustalona w wyniku II publicznego przetargu pisemnego
i wynosi…..............................zł brutto (słownie: ............................……………..................…
…………………………………………………………………………………………………
3. Kupujący zobowiązuje się przed podpisaniem umowy zapłacić za samochód kwotę
wymienioną w ust. 2 umowy pomniejszoną o wpłacone wadium, na konto Powiatowego
Zarządu Dróg w Bełchatowie.
4. Wydanie samochodu Kupującemu nastąpi niezwłocznie po okazaniu dowodu wpłaty.
5. Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i z tego tytułu nie
będzie wnosił żadnych roszczeń.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY:

Powiat Bełchatowski z siedzibą w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19,
97-400 Bełchatów, NIP: 7692204721, reprezentowany przez Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie
Adres korespondencyjny: ul. Lipowa 67A, 97-400 Belchatów

tel/fax: (44)6327914, (44)6327922

DOKUMENTY PRZETARGOWE
SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BEŁCHATOWIE
samochodu ciężarowego marki FORD TRANSIT KOMBI 2,5 D,
rok produkcji 1997, nr rejestracyjny EBE 88N9.

Zatwierdził:

BEŁCHATÓW, styczeń 2019r.

