OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
1.Nazwa i siedziba sprzedającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu
u. Szkolna 8
18-230 Ciechanowiec
strona internetowa: www.zsoiz-ciechanowiec.pl.
2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu :
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 14:30 w
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu przy
ulicy Szkolnej 8 , sala nr. 1.46.
3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód : Samochód osobowy będący
przedmiotem przetargu można obejrzeć w obecności pracownika w siedzibie Sprzedającego tj. Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu
u. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec w dni robocze od godz. 8ºº do 15ºº w terminie od dnia
ogłoszenia przetargu od 20 kwietnia 2017r.
4.Rodzaj i typ samochodu :
a/ marka i typ pojazdu : TOYOTA COROLLA (E15EJ(A)- 5 osobowy
b/ nr rejestracyjny : BWM 40JV
c/ rok produkcji : 2007
d/ data pierwszej rejestracji : 31.12.2007
e/ nr identyfikacyjny (VIN) : JTNBV56E70J001789
f/ wskazania drogomierza : 340611( dane na dzień 20.04.2017)
g/ dopuszczalna masa całkowita : 1760 kg
h/ rodzaj nadwozia : AA
i/ rodzaj silnika : BENZYNA
j/ pojemność/moc silnika: 1598cm³
k/ rodzaj skrzyni biegów : ręczna
l/ kolor powłoki lakieru : szary
ł/ termin upływu ubezpieczenia : 30.12.2017
m/ termin badania technicznego : 18.04.2018
Samochód posiada wyposażenie standardowe :
Radio fabryczne, klimatyzacja , ABS, wspomaganie kierownicy, przednie i boczne poduszki
kierowcy i pasażera 6 szt., szyby regulowane elektrycznie przednie i tylne, komputer pokładowy,
elektryczne regulowane i podgrzewane boczne lusterka, tapicerka szara, zamek centralny,
autoalarm, komplet opon zimowych, pierwszy właściciel, samochód serwisowany w salonie
TOYOTY, pełna historia samochodu, samochód bezwypadkowy , ASR (stabilizacja toru jazdy), silnik
na łańcuszku rozrządu, oryginalny przebieg.
Uszkodzona tapicerka fotela kierowcy.

Na stanie pojazdu znajduje się :
gaśnica samochodowa, apteczka, trójkąt, koło zapasowe.
5.Cena wywoławcza : 20 000 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy )
6.Wymagania jakim powinna spełniać oferta w prowadzonym przetargu.
- pisemna oferta (załącznik nr 1 )
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (załącznik nr 2 )
- wzór umowy kupna – sprzedaży (załącznik nr 3 )
- oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy kupna - sprzedaży (załącznik nr 4)
7.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca :
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu
TOYOTA COROLLA (E15EJ(A)- 5 osobowy”.
Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 8ºº – 15ºº nie później jednak niż do godz. 14:00
dnia 28 kwietnia 2017r. ( piątek) w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec , sala nr 1.45.
Oferta jest wiążąca do 14 dni, od terminu wyznaczonego do składania ofert.
Więcej na stronie internetowej www.zsoiz-ciechanowiec.pl.
8.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert, bez podania przyczyny.
Regulamin przetargu w załączeniu.

