PROKURATURA OKRĘGOWA
w Elblągu
Ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13
82-300 Elbląg

Elbląg, 2010-02-23

Zbędne i zuŜyte składniki majątku ruchomego – Renault Megane Classic
III.G.215/2/10

OGŁOSZENIE
Prokuratura Okręgowa w Elblągu ogłasza przetarg na sprzedaŜ samochodu
osobowego marki Renault Megane Classic 1.4
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rok produkcji
pojemność
przebieg
okres eksploatacji pojazdu
kolor powłoki lak.
dopuszczalna masa całk.
rodzaj nadwozia
rodzaj silnika

1997,
1390cm/ 55 kW (75KM)
210 138 km
135 miesięcy
Granatowy
1600 kg
sedan
z zapłonem iskrowym (wtrysk)

WYPOSAśENIE STANDARDOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Immobilizer
Poduszka kierowcy
Siedzenie tylne dzielone asymetrycznie
Skrzynia biegów manualna 5-stopniowa
Światła z regulacją kąta pochylenia
Tapicerka tekstylna
Wspomaganie układu kierowniczego
zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.

WARUNKI PRZETARGU
Warunkiem przystąpienia do przetargu na sprzedaŜ samochodu marki Renault Megane jest
pisemne złoŜenie oferty w terminie do dnia 05-03-2010r. do godz. 11:00 w Prokuraturze
Okręgowej w Elblągu III Wydział BudŜetowo-Administracyjny, ul. Polna 18, pokój 410.
Oferta





pod rygorem niewaŜności powinna zawierać:
imię i nazwisko (nazwa firmy), nr telefonu, adres oferenta
oferowaną cenę za przedmiotowy samochód i warunki jej zapłaty
oświadczenie oferenta, Ŝe zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
potwierdzenie wpłaty wadium

Ofertę naleŜy złoŜyć w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu III Wydział BudŜetowoAdministracyjny, ul. Polna 18, pokój 410 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„przetarg na sprzedaŜ samochodu”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05-03-2010 o godz. 11:30, w Prokuraturze Okręgowej
w Elblągu III Wydział BudŜetowo-Administracyjny, ul. Polna 18, pokój 410.

Przedmiotowy samochód moŜna oglądać w dniu 25-02-2010r. w godzinach 8:00 – 11:00 w
Prokuraturze Okręgowej w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym ( pan Jacek Terlecki – tel. 518 011 532).
Cena wywoławcza brutto 3 000, 00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych)
Wadium w kwocie 300, 00 zł. (słownie: trzysta złotych), naleŜy wpłacić w terminie do dnia
05-03-2010r. do godz. 10:00 w kasie Prokuratury Okręgowej w Elblągu, ul. Polna 18,
pokój 412.
Wadium złoŜone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną
odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złoŜone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny samochodu.
Wadium nie zostanie zwrócone, gdy:
 Ŝaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
 uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
Powiadomienie o wynikach przetargu odbędzie się drogą telefoniczną do dnia 10-03-2010r.
Zakupiony samochód naleŜy odebrać w terminie 7 dni od dnia telefonicznego powiadomienia
o rozstrzygnięciu przetargu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni licząc od
dnia otwarcia ofert tj. do dnia 12-03-2010r.
Prokuratura Okręgowa w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne oraz
zastrzega sobie prawo do uniewaŜnienia przetargu w całości lub w części bez podania
przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybranie którejkolwiek oferty.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Zbigniew Więckiewicz

