Załącznik Nr 1 do ogłoszenia CUI/2/2019

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki VOLKSWAGEN PASSAT:
Model pojazdu: B 6, 2,0 TDI,
Wersja: Limuzyna, Comfortline,
Nr rejestracyjny: DW 393CU,
Rok produkcji: 2008,
Nr identyfikacyjny (VIN): WVWZZZ3CZ8P097939,
Kolor nadwozia: srebrny,
Rodzaj nadwozia: sedan,
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem, rzędowy 4-ro cylindrowy,
Pojemność/Moc silnika: 1968,00 cm3/103,00 kW,
Rodzaj skrzyni biegów: manualna,
Rodzaj napędu: przedni.
Stan techniczny pojazdu (wg opisu rzeczoznawcy):
Nadwozie – poszycie zewnętrzne drzwi tylnych prawych, poszycie boku prawego,
poszycie boku lewego, poszycie zewnętrzne drzwi tylnych lewych są po naprawie
blacharsko-lakierniczej. Dach w przedniej części nad szybą z punktowymi ubytkami
powłoki lakierowej. Pokrywa komory silnika w przedniej części z licznymi punktowymi
ubytkami powłoki lakierowej. Błotnik przedni lewy w przedniej części otarty z ubytkiem
powłoki lakierowej. Błotnik przedni prawy w tylnej górnej części zarysowanyz ubytkiem
powłoki lakierowej. Drzwi przednie lewe, zagięta tylna pionowa krawędź na wysokości
klamki. Pokrywa bagażnika po zewnętrznej stronie na płaszczyźnie poziomej poocierana z
ubytkiem powłoki lakierowej. Poszycie boku lewego w przedniej części zarysowanez
ubytkiem powłoki lakierowej. Na powierzchni zewnętrznej liczne drobne zarysowania i
zagięcia z ubytkiem powłoki lakierowej.
Podwozie – tarcze hamulcowe kół osi przedniej zużyte w stopniu kwalifikującym do
wymiany. Sprzęgło nie sprawne. Podczas jazdy i zmiany biegów na wyższy, występuje
objaw ślizgania.Układ hamulcowy poziom płynu w zbiorniku: max.
Silnik – typ :BKP z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem, rzędowy 4-ro
cylindrowy. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym pomiędzy min i
max. Poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym pomiędzy min i max. Po
uruchomieniu praca silnika bez obciążenia nie budzi zastrzeżeń.
Wyposażenie–osłona chłodnicy, złuszczona warstwa tworzywa w kolorze chromu oraz w
dolnej części pęknięta. Poszycie zderzaka przedniego po prawej stronie otartez ubytkiem
powłoki lakierowej i tworzywa. Lampa kierunkowskazu przedniego prawegoz ubytkiem
tworzywa i powłoki lakierowej ramki. Poszycie zderzaka tylnego poocierane z ubytkiem
powłoki lakierowej. Obudowa lusterka lewego otarta z ubytkiem powłoki lakierowej i
tworzywa. Poszycie tapicerki fotela kierowcy podarte z ubytkiem tkaniny, konstrukcja
zdeformowana. Poszycie tapicerskie drzwi przednich lewych w górnej części
odkształcone, popękane z ubytkami tworzywa. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia
szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego i oczyszczenia układu dolotowego powietrz
do wnętrza nadwozia.
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Pojazd parkowany od jakiegoś czasu nieeksploatowany, zakupiony przez Gminę Wrocław,
posiada Kartę Pojazdu.
Pojazd można oglądać w godzinach 10.00 – 14.00, na monitorowanym miejscu postojowym
przy budynku GRAFIT, ul. Namysłowskiej 8 , w dniach od 18.06.2019r do 28.06.2019r.

Ofertę na leży złożyć na wzorze (załącznik nr 2),

Ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Informatycznych, w sekretariacie IV
piętro, ul. Namysłowska 8, 50 – 304 Wrocław nie później niż do dnia 02.07.2019r do
godz. 10.00,

Otwarcie ofert nastąpiw dniu 02.07.2019r.o godz. 10.15, w siedzibie Centrum Usług
Informatycznych, ul. Namysłowska 8.

Ogłaszający przetarg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte ww. pojazdu zastrzega
sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników
przetargu tej samej ceny oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Koperta musi być zaadresowana ściśle wg poniższego wzoru:
„Oferta na zakupsamochodu używanego VOLKSWAGEN PASSATB 6, 2,0 TDI,
LIMUZYNA, COMFORTLINE”
Po otwarciu ofert podaje się informacje dotyczące cen oferty.
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