OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr CUI/2/2019 z dnia 19.06.2019r.

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
reprezentowane przez Dyrektora
na podstawie: Pełnomocnictwa Nr 112/I/JO/19 Prezydenta Wrocławia
z dnia 2 maja 2019 roku.
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki
VOLKSWAGEN PASSATB 6, 2,0 TDI, LIMUZYNA, COMFORTLINE

Nazwa i adres sprzedającego
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
50 – 304 Wrocław
Prowadzący przetarg (adres do korespondencji):
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
50 – 304 Wrocław
Przetarg w Imieniu Sprzedającego prowadzi 4 osobowa Komisja Przetargowa złożona
z jego pracowników.

Osoby do kontaktu:
Pani Dagmara Zabolska
ul. Namysłowska 8,
pok. 14, IV piętro,
tel. + 48 -717779092
e-mail:dagmara.zabolska@cui.wroclaw.pl

Pani Katarzyna Wienconek
ul. Namysłowska 8,
pok. 28, IV piętro,
tel. + 48 -71 7986418
e-mail:katarzyna.wienconek@cui.wroclaw.pl

Pan Janusz Dziekan
ul. Namysłowska 8,
pok. 326, III piętro
tel. + 48 -71 7986453
e-mail:janusz.dziekan@cui.wroclaw.pl

Pan Tomasz Mirowski
ul. Namysłowska 8,
pok. 328, III piętro
tel. +48 -71 7986455
e-mail: tomasz.mirowski@cui.wroclaw.pl
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Opis przedmiotu przetargu
Samochód osobowy marki VOLKSWAGEN PASSATB
COMFORTLINE, nr rej. DW 393CU, rok produkcji: 2008.

6,

2,0

TDI,

LIMUZYNA,

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Cena wywoławcza
Cena wywoławcza -11.900,00 zł. brutto( słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset
złotych 00/100 ).
Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
1.190,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100), które
wniesione może być wyłącznie w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy :
Banku PKO BP S.A. 80 1020 5226 0000 6602 0461 65 14. Tytuł przelewu”
Wadium – Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż, używanego samochodu
osobowego marki VOLKSWAGEN PASSATB 6, 2,0 TDI, LIMUZYNA, COMFORTLINE
nr rej. DW 393 CU”.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminem składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Sprzedający
będzie uważał za wniesienie w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek sprzedającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie
Sprzedającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Oferent, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony
z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium Sprzedający sprawdzi
w ramach własnych czynności proceduralnych.
4. Sprzedający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty
najlepszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem oferenta, którego oferta
została wybrana jako najlepsza.
5. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
samochodu.
6. Wadium nie podlega zwrotowi przypadku, gdy uczestnik postępowania , który
wygrał przetarg:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Nabywcy.
7. Oferta winna zawierać:
a) nazwę firmy i siedzibę Oferenta, numer NIP, aktualny odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ( w przypadku podmiotów
polskich). Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego
odpisy z właściwych rejestrów. Aktualny dokument/odpis powinien być wydany w
ciągu ostatnich 3 miesięcy. Dokument/odpis należy złożyć w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej ” za zgodność z oryginałem” przez Oferenta,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
d) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń,
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e) oświadczenie
Oferenta
o
przyjęciu
do
wiadomości,
Centrum
Usług
Informatycznych zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego
dotyczącego zbycia przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
8. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez
Oferenta lub osoby przez niego upoważnione.
9. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo.
10. Sprzedający dołącza do ogłoszenia wzór Formularza ofertowego (załącznik nr 2).
Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu
1. Pojazd można oglądać w godzinach 10.00 – 14.00, na monitorowanym miejscu
postojowym przy budynku GRAFIT, ul. Namysłowskiej 8, w dniach od 19.06.2019r.
do 28.06.2019r.
2. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Centrum Usług
Informatycznych, ul. Namysłowska 8 , w pok. 326 u Pana Janusza Dziekan (tel. 71 798
64 53), u Pani Katarzyny Wienconek (tel.71 798 64 18), u Pani Dagmary Zabolskiej ( tel.71 777

90 92 ) oraz u Pana Tomasza Mirowskiego (tel. 71 798 64 55).
Termin i miejsce złożenia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z napisem” Oferta na zakup samochodu
używanego VOLKSWAGEN PASSATB 6, 2,0 TDI, LIMUZYNA, COMFORTLINE”
w sekretariacie Centrum Usług Informatycznych, ul. Namysłowska 8, 50 – 304
Wrocław , IV piętro, w terminie do dnia 03.07.2019 do godz. 10.00, osobiście
lub za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich.
2. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Sprzedający uznaje
za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki
przez Sprzedającego.
3. Część jawna przetargu tj. Otwarcie ofert, odbędzie się w siedzibie Centrum Usług
Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8,
w dniu 03.07.2019. o godz. 10.15.
4. Centrum Usług Informatycznych zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
Oferenta w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
5. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
a) Zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
Oferenta który nie jest przedsiębiorcą,
b) Nie będzie zawierać wymaganych danych i dokumentów lub są one
niekompletne, nieczytelne lub będą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania ich za nową ofertę.
Termin i zasady zawarcia umowy sprzedaży
Centrum Usług Informatycznych zawiadomi wyłoniony w wyniku przetargu podmiot
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
Wzór umowy sprzedaży
Sprzedający dołącza do ogłoszenia wzór umowy sprzedaży (załącznik nr 3).
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Pozostałe informacje
1. Dokumenty przygotowania i przeprowadzenia przetargu na samochód osobowy
stanowiący własność Centrum Usług Informatycznych są do wglądu w Centrum
Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, pok. nr 14.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Szczegóły na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.cui.wroc.pl
Wrocław, dnia 19.06.2019
…………………………………………………………..

Załączniki:
1. Szczegóły opisu przedmiotu przetargu
2. Wzór – Formularz ofertowy
3. Wzór umowy sprzedaży

– załącznik nr 1
- załącznik nr 2
– załącznik
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