ZASADY PRZETARGU
1. Przetarg organizowany przez Sekcj Logistyki Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y
Po arnej w Otwocku jest przetargiem nieograniczonym.
2. Przetarg przeprowadza si w formie pisemnej.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko ci 10% ceny
wywo awczej sprzedawanego pojazdu na konto KP PSP w Otwocku nr: 45 8023 0009 2001
0009 8791 0009 z dopiskiem „Wadium na zakup pojazdu Mercedes-Benz” w terminie do dnia
18.03.2016 r. (liczy si data wp ywu rodków na rachunek bankowy).
4. Wadium z

one przez nabywc zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

5. Wadium z

one przez oferentów, których oferty nie zosta y wybrane lub zosta y

odrzucone zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano wp aty w przeci gu
7 dni od daty og oszenia wyników lub odrzucenia oferty. Zwrot wadium

cznie z odsetkami

wg oprocentowania rachunku bankowego.
6. Wp acone wadium nie podlega zwrotowi w przypadkach:
a)

aden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywo awczej,

b) Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, uchyli si od zawarcia umowy (zap aty
oferowanej ceny).
7. Ofert wype nia si na druku zgodnym z drukiem oferty.
8. Ofert

sk ada si

w zaklejonej kopercie w miejscu i w terminie okre lonym

w og oszeniu.
9. Komisja przetargowa po otwarciu oferty sprawdza jej tre

pod wzgl dem formalnym.

10. Oferta nie zawieraj ca danych okre lonych na druku oferty lub gdy dane te s
niekompletne, nieczytelne lub budz ce w tpliwo ci albo oferowana cena jest ni sza od ceny
wywo awczej, jest przez komisj odrzucana.
11.

enie jednej wa nej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

12. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferowa najwy sz cen .
13. W przypadku ustalenia, e dwóch lub wi cej oferentów zaoferowa o t

sam cen ,

komisja postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej mi dzy
zainteresowanymi, o terminie licytacji zawiadamia komisja.
14. Wyniki przetargu komisja udost pnia zainteresowanym w miejscu i czasie podanym
w og oszeniu. Zawarcie umowy sprzeda y pojazdu nast pi w dniu 22.03.2016 r.

15. Nabywca jest zobowi zany zap aci
w terminie nie d

cen

nabycia i odebra

przedmiot przetargu

szym ni 7 dni, licz c od dnia zawarcia umowy sprzeda y. Wp ata za

samochód na konto KP PSP w Otwocku nr: 72 8023 0009 2001 0009 8791 0008 z dopiskiem
,,Zap ata za pojazd Mercedes-Benz” w terminie do dnia 28.03.2016 r. (liczy si data wp ywu
rodków na rachunek bankowy).
16. Komenda

Powiatowa

Pa stwowej

Stra y

Po arnej

w

Otwocku

odpowiedzialno ci za stan techniczny i wady ukryte przedmiotu przetargu.

nie

ponosi

Otwock, dnia………2016 r.

OFERTA

Ja, ni ej podpisany(a) …………………………………………………………………………..
(imi i nazwisko lub piecz

firmowa)

NIP ………………………………………………………………………………………….......
PESEL…………………………………………………………………………………………...
zamieszka y(a) ………………………………………………………………………………….
(kod, miejscowo , ulica, nr telefonu kontaktowego lub siedziba firmy)

…………………………………………………………………………………………………...
deklaruj ch

nabycia w przetargu pojazdu Mercedes-Benz.

Za powy szy pojazd oferuj kwot : ………………………………………………………….z
(s ownie: …………………………………………………………………….………………..z )

Jednocze nie o wiadczam,

e znane s

mi zasady organizowanego przez Sekcj

Logistyki Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Otwocku przetargu,
które akceptuj oraz, e jest mi znany stan techniczny ww. pojazdu.

Wadium w wysoko ci ………………………………………..……………………………….z
(s ownie: ………………………………………………………………………………….......z )
wp aci em(am) na wskazany w og oszeniu numer rachunku bankowego w dniu
…………...2016 r.

…………………………….
(podpis)

