WOU-SO.272.4.2019
Warszawa, 29.04.2019

PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20, 00373 Warszawa, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż następujących używanych środków trwałych:
Numer
inwentarzowy

Nazwa środka
trwałego

Marka i model

Rok
produkcji

00937

Samochód osobowy

Skoda Octavia

2002

Cena
wywoławcza
brutto
3500,00

Wysokość
wadium
350,00

1. Szczegółowe informacje o przetargu i likwidowanym środku trwałym można uzyskać w dni
robocze, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 09:00-17:00, wtorek-piątek 08:00-16:00),
w siedzibie WUOZ w Warszawie Delegatura w Siedlcach (25) 63 39 458.
Możliwe są oględziny samochodu po uprzednim umówieniu wizyty. Oględziny w siedzibie
Delegatury WUOZ w Siedlcach – ul. Bema 4a, 08-110 Siedlce. W celu umówienia wizyty proszę
o kontakt telefoniczny (25) 63 39 458.
2. Ofertę sporządzoną według załącznika do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w zaklejonych
kopertach, zawierających dopisek „Oferta zakupu (00937) Skody Octavii”, w kancelarii WUOZ
w Warszawie, Delegatura w Siedlcach (ul. Bema 4a, 08-110 Siedlce).
3. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku
polskim i powinna zawierać:
a) imię i nazwisko / nazwa firmy;
b) adres / adres siedziby oferenta;
c) telefon kontaktowy;
d) PESEL / NIP oraz REGON.
4. Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2019 r. o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego środka trwałego.
Odbiór środka trwałego nastąpi z siedziby Delegatury w Siedlcach – transport po stronie
Kupującego.
7. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku
ruchomego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie w drodze sprzedaży
będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku
ruchomego.
8. Rękojmia WUOZ z tytułu wad fizycznych przedmiotu sprzedawanego środka trwałego jest
wyłączona.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przez oferenta wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej brutto. Wadium należy wnieść przelewem do dnia 14.05.2019 r., do godz.
10:00 na rachunek bankowy 07 1010 1010 0017 9113 9120 0000. Zapłatę uznaje się za
dokonaną w dacie uznania na rachunku bankowym WUOZ.

10. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny
sprzedaży.
11. Wadium oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej.
12. Wadium nie podlega zwrotowi jeśli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od
zakupu.
13. W przypadku złożenia przez kilku oferentów tej samej oferty cenowej, sprzedający zastrzega
sobie prawo do wyznaczenia terminu dodatkowego dla tych oferentów, na złożenie ofert
dodatkowych.
14. WUOZ nie będzie rozpatrywał ofert:
a) niższych niż cena wywoławcza;
b) złożonych po wyznaczonym terminie;
c) złożonych przez oferenta, który nie wniósł wadium;
d) nie zawierających danych opisanych w puncie 3.
15. Zawiadomienie oferenta o wybraniu oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży
w trybie przetargu.
16. Po zakończeniu przetargu, komisja przetargowa sporządzi protokół, który będzie podlegał
zatwierdzeniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
17. WUOZ zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży środków majątkowych bez podania
przyczyny.

Załączniki:
1. dokumentacja fotograficzna;
2. wzór formularza ofertowego;
3. wzór umowy sprzedaży środka trwałego.

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń WUOZ przy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa i na
tablicy ogłoszeń Delegatury WUOZ w Siedlcach przy ul. Bema 4a, 08-110 Siedlce oraz na stronie
internetowej WUOZ.

ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
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