
OGLOSZENIE 
O SPRZEDAZY SKLADNIKOW MAJ^TKU RUCHOMEGO 

1. Nazwa i siedziba jednostki: ^ 
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy 
ul. Jagiellonska 79/82 
82-200 Malbork 

2. Miejsee i termin przeprowadzenia przetargu: 
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie jednostki w dniu 25.10.2018 r. o godzinie 
10:15 nast^pi publiczne otwarcie ofert. 

3. Miej see i termin, w ktorym mozna obejrzec sprzedawany skladnik maj^tku ruchomego: 
Do dnia zlozenia ofert mozna obejrzec sprzedawany skladnik maj^tku ruchomego 
w siedzibie jednostki w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedzialku do pi^tku. 

4. Rodzaj, typy i ilosc sprzedawanych skladnikow maj^tku ruchomego: 

Lp. Nazwa srodka 
technicznego Sztuk Dane techniczne pojazdu Cena 

wywolawcza 

1 SAMOCHOD 
OSOBOWY 

1 
marka: OPEL 
model: Vivaro 1.9 CDTl E3 2,9t 
nrrejestracyjny: GMB 15FK 
przebieg: 86 151 km 
pojemnosc silnika/moc: 1870 cm/74 Kw(101 KM) 
rok produkcji: 2006 
dop. masa catkowita: 2900 kg 
rodzaj nadwozia: kombi wydluzone 4-drzwiowe 9 
osobowe, z przystosowaniem do przewozu osob 
niepelnosprawnych - 1 osoba na wozku 

22 200,-
PLN 

5. Wysokosc wadium oraz termin i miej see j ego wniesienia: 
Wadium w wysokosci 1 110,00 zl nalezy wniesc wyl^cznie w pieni^dzu przelewem 
na rachunek bankowy w Banku Millennium SA o/Malbork nr konta: 64 1160 2202 0000 
0002 5837 3411 z dopiskiem „Wadium na samochod Opel Vivaro". 

6. Wadium wniesione przez nabywc^ zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostale zostan^ 
zwrocone niezwlocznie po dokonaniu wyboru oferty z zastrzezeniem, ze wadium nie 
podlega zwrotowi, gdy: 
- zaden z uczestnikow przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywolawczej; 
- uczestnik przetargu, ktory wygrat przetarg, uchyli si? od zawarcia umowy. 

7. Cena wywolawcza: 
Podana zostala w punkcie 4. 

8. Wymaganiajakim powinna odpowiadac oferta: 
Ofert? nalezy zlozyc, pod rygorem niewaznosei: 
>Oferta powinna zawierac: 
^imi?, nazwisko i adres lub nazw? firmy i siedzib? oferenta, nr telefonu, 
•^dowod wniesienia wadium, 
->oferowan4 cen?, 
^oswiadczenie oferenta, ze zapoznal si? ze stanem przedmiotu przetargu; 
>czytelnie w formie pisemnej; 
>w j?zyku polskim; 
>na papierze przy uzyciu nosnika pisma nie ulegaj^eego usuni?ciu bez pozostawienia 
sladow; 
>oferta powinna bye napisana na maszynie do pisania, komputerze lub irm^ trwal^ i ezyteln^ 
technik^ oraz podpisana; 



>wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musz^ bye parafowane przez osob? 
podpisuj^c^ ofert?. Parafka (podpis) winna bye naniesiona w sposob umozliwiaj^ey 
identyfikacj? podpisu; 
>wykonawea moze zlozyc tyko jedn^ ofert?, ktorej druk jest dost?pny w jednostce lub na 
stronie www.malspecszkol.pl zakladka „ogloszenia i przetargi", w ktorej musi bye 
zaoferowana tylko jedna cena; 

9. Termin, miejsce i tryb zlozenia oferty oraz okres, w ktorym oferta jest wi^z^ca: 
Oferty nalezy skladac w siedzibie jednostki - sekretariat w terminie do dnia 25.10.2018 r. 
do godziny 10:00. 
Oferty nalezy skladac w jednej zamkni?tej kopercie, ktorajest: 
- zaadresowana do zamawiaj^eego oraz opisana wg wzoru: 

Termin zwi^zania oferty wynosi: 30 dni. 
10. Oferty zlozone po terminie podlegaj^ zwrotowi bez ich otwarcia. 
11. W przypadku zlozenia dwoch lub wi?cej r6wnorz?dnyeh ofert zakupu tj. oferuj^cych tak^ 

sam^ najwyzsz^ een? nabycia, zostanie przeprowadzona aukeja. 
12. Oferent, ktory zaoferuje najwyzsz^ een? nabycia jest zobowi^zany do zaplaty zaoferowanej 

kwoty w terminie 7 dni od zawiadomienia o wygraniu przetargu. 
13. Wydanie przedmiotu sprzedazy nast^pi niezwlocznie po zaplaeeniu ceny nabycia 

pomniejszonej o wplacone wadium i podpisaniu umowy. 
14. Nabywca wraz z podpisaniem umowy sprzedazy zlozy wypowiedzenie warunkow 

ubezpieczenia OC. 
15. Jednostce przysluguje prawo zamkni?cia przetargu bez podania przyczyn (wybrania 

ktorejkolwiek z ofert). -:. / 

Przetarg na sprzedaz samoehodu Opel Vivaro 

Malbork, dnia 10.10.2018 r. 
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