OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Sprzedający) zaprasza
do składania ofert na zakup używanych samochodów osobowych będących własnością
Sprzedającego, zwanych w dalszej części ogłoszenia „przedmiotem zamówienia” lub
„samochodami”.
2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących samochodów:
Część nr 1 – Volkswagen Jetta (nr rej. EL 911FR)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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8)
9)
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11)
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13)
14)
15)

Marka i model: Volkswagen Jetta
Rok produkcji: 2008
Pojemność skokowa silnika: 1 896 cm3
Rodzaj nadwozia: sedan
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Wersja wyposażenia: Trendline
Światła: ksenony
Moc: 77,00 kW (105 KM)
Numer nadwozia: WVWZZZ1KZ8M125447
Ilość drzwi: 4
Ilość miejsc: 5
Kolor nadwozia: czarny metalik
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Kraj pochodzenia: Polska
Informacje dodatkowe: felgi aluminiowe, komputer pokładowy, alarm, fabryczne radio
CD/MP3, podgrzewane lusterka i przednie fotele, czujniki parkowania z tyłu, klimatyzacja
automatyczna, elektrycznie regulowane szyby z przodu i z tyłu, dwa komplety kluczyków
16) Przebieg samochodu na dzień 09.11.2017 r: 307 858 km
17) Ubezpieczenie komunikacyjne: pakiet OC/AC/NNW/Autoszyby ważne do dnia 08.12.2017
roku.
18) Przegląd techniczny: ważny do dnia 09.11.2018 roku
Część nr 2 – Volkswagen Jetta (nr rej. EL 909FL)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Marka i model: Volkswagen Jetta
Rok produkcji: 2008
Pojemność skokowa silnika: 1 896 cm3
Rodzaj nadwozia: sedan
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Wersja wyposażenia: Trendline
Moc: 77,00 kW (105 KM)
Numer nadwozia: WVWZZZ1KZ8M195591
Ilość drzwi: 4
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10)
11)
12)
13)
14)
15)

Ilość miejsc: 5
Kolor nadwozia: czarny metalik
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Kraj pochodzenia: Polska
Samochód uszkodzony – zgodnie z załączoną dokumentacją fotograficzną
Informacje dodatkowe: felgi aluminiowe, komputer pokładowy, alarm, fabryczne radio
CD/MP3, podgrzewane lusterka i przednie fotele, czujniki parkowania z tyłu, klimatyzacja
automatyczna, elektrycznie regulowane szyby z przodu i z tyłu, dodatkowy komplet opon
na sezon zimowy, dwa komplety kluczyków, wymieniony silnik przy przebiegu
samochodu 135 000 km
16) Przebieg samochodu: 227 865 km
17) Ubezpieczenie komunikacyjne: OC ważne do dnia 11.11.2018 roku.
18) Przegląd techniczny: ważny do dnia 21.10.2017 roku
Część nr 3 – Skoda Rapid (nr rej. EL 988PX)
1)
2)
3)
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11)
12)
13)
14)

Marka i model: Skoda Rapid
Rok produkcji: 2013
Pojemność skokowa silnika: 1 598 cm3
Rodzaj nadwozia: sedan
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Wersja wyposażenia: Ambition
Moc: 77,00 kW (105KM)
Numer nadwozia: TMBAL6NH0D4030188
Ilość drzwi: 4
Ilość miejsc: 5
Kolor nadwozia: czarny metalik
Kraj pochodzenia: Polska
Samochód uszkodzony – zgodnie z załączoną dokumentacją fotograficzną
Informacje dodatkowe: felgi aluminiowe, komputer pokładowy, alarm, fabryczne radio
CD/MP3, podgrzewane lusterka, czujniki parkowania z tyłu, klimatyzacja automatyczna,
elektrycznie regulowane szyby z przodu i z tyłu, dodatkowo komplet kół na sezon
zimowy,
15) Przebieg samochodu: 164 225 km
16) Ubezpieczenie komunikacyjne: pakiet OC/AC/NNW/Autoszyby ważne do dnia 15.05.2018
roku.
17) Przegląd techniczny: ważny do dnia 11.05.2018 roku
3. Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż:
1) Część nr 1 Volkswagen Jetta (nr rej. EL 911FR) – 17 000,00 zł
2) Część nr 2 Volkswagen Jetta (nr rej. EL 909FL) – 13 000,00 zł
3) Część nr 3 Skoda Rapid (nr rej. EL 988PX)
- 23 000,00 zł
4. Wszystkie samochody, o których mowa w pkt 2 znajdują się w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy ul. Dubois 118 i były na bieżące
serwisowane.
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5. Zamawiający oświadcza, że samochody będące przedmiotem przetargu stanowią jego własność,
są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie,
którego są przedmiotem i nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia.
6. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części. Sprzedający w niniejszym przetargu
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na dowolną
wybraną przez siebie ilość części wskazanych w pkt. 2.
7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferta musi zawierać w przypadku osób
fizycznych pełne dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, serię i numer
dowodu osobistego, a w przypadku osób prawnych odpowiedni wyciąg z rejestru oraz dokument
stwierdzający umocowanie do działania w imieniu firmy (pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy).
8. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części przedmiotu zamówienia. Złożenie
większej liczby ofert na daną część skutkowało będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych
przez oferenta. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją stanu technicznego przedmiotu
zamówienia.
9. Samochody będące przedmiotem przetargu sprzedane zostaną oferentowi, który zaoferuje
najwyższą cenę zakupu w danej części zamówienia (równą bądź wyższą od ceny wywoławczej).
W przypadku nie uzyskania ceny wywoławczej Sprzedający postanowi co do dalszego
procedowania przetargu.
10. W sytuacji jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że zostaną złożone
oferty o takiej samej cenie sprzedający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia
w terminie określonym przez sprzedającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
pierwotnych.
11. W przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana uchylał się będzie od podpisania
umowy, sprzedający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą cenowo.
12. Samochody będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w obecności przedstawiciela
sprzedającego w Łodzi przy ul. Dubois 118 w terminie do dnia 23.11.2017 roku do godz. 11:00,
po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel.: 660 – 770 – 426 – Pan Piotr Kroc lub 660 –
770 – 409 Pan Wojciech Kubiak w celu umówienia terminu wizyty.
13. Oferty w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup używanych samochodów
WFOŚiGW w Łodzi – nie otwierać przed dniem 23.11.2017 r, godz. 12:00” należy składać
w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, 93 – 465 Łódź, ul. Dubois 118 w terminie do dnia 23 listopada
2017 roku do godziny 12:00.
14. Oferenci, którzy złożą oferty powiadomieni zostaną o wyborze lub unieważnieniu przetargu
telefonicznie lub w formie elektronicznej.
15. Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa sprzedaży samochodu według wzoru
sporządzonego przez sprzedającego.
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16. Wydanie samochodu nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży samochodu i dokonaniu zapłaty
zaoferowanej ceny nabycia w formie przelewu na konto wskazane przez sprzedającego. Oferent
w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany będzie do zapłaty zaoferowanej ceny
nabycia samochodu, a w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy do odbioru samochodu.
Wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji umowy obciążają nabywcę. W dniu
odbioru samochodu kupujący otrzyma od sprzedającego rachunek potwierdzający dokonanie
zapłaty za samochód.
17. Sprzedający informuje, że jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT – art. 113 ust. 1 Ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) –
Sprzedający nie wystawia faktury VAT.
18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego przetargu w całości lub w części
bez podania przyczyny.
Osoby upoważnione do kontaktów:
1) w sprawach formalno – prawnych: Pan Łukasz Olesiński, tel. 42 207 14 82,
e – mail: lolesinski@wfosigw.lodz.pl
2) w sprawach merytorycznych:
- Pan Piotr Kroc, tel. 660 770 426, e – mail: pkroc@wfosigw.lodz.pl
- Pan Wojciech Kubiak, tel. 660 770 409.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty,
Załącznik nr 2 – dokumentacja fotograficzna.

Zatwierdził …………………………………………..
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