
R Z E C Z P O S P 0 L I T A P O L S K A
P R O K U R A T U R A OKREGOWA W LODZI L6d£' dn rudnia

W Y D Z I A L VII
B U D Z E T O W O - A D M I N I S T R A C Y J N Y

ul. KUinskiego 152

90-322 Lodz

tel.: (42) 67-68-692, fax.: (42) 67-68-693

PO VII WB 232.23.2017

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 kwietnia 2017 r. poz.

729 w sprawie szczegolowego sposobu gospodarowania niektorymi skladnikami

majatku Skarbu Panstwa, (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017r, poz. 624) Prokuratura

Okr^gowa w Lodzi ogtasza przetarg na sprzedaz dwoch samochodow osobow^^ch

marki Renault Thalia 1.4

1. Nazwa i siedziba Sprzedaj^cego:

Prokuratura Okregowa w Lodzi,

ul. Kilinskiego 152

90-322 Lodz

2. Przedrniot sprzedazy:

1. Marka, typ, wersja Renault Thalia 1.4

Numerrejestracyjny : EL 1935R

Rok produkcji 2005

Nr identyflkacyjny VIN VF1LBOBC534047774

Pojemnosc silnika 1390 cm3

Moc 55.0 kW (74,8KM) S

Rodzaj paliM^a benzyna

Typ nadwozia sedan 4-drzwiowy

Liczbamiejsc 5

Kolor : 460-granatowy niemetaliczny

Przebieg344356km



Klimatyzacjatak, manualna

Samochod sprawny technicznie.

Cena wywoiawcza:

2 600,00 zl brutto

2. Marka, typ, wersja Renault Thalia 1.4

Numer rejestracyjny : EL 1937R

Rok produkcji 2005

Nr identyflkacyjny VIN VF1LBOBC534047777

Pojemnosc silnika 1390 cm3

Moc 55.0 kW (74,8KM)

Rodzaj paliwa benzyna

Typ nadwozia sedan 4-drzwiowy

Liczbamiejsc 5

Kolor : 460-granato\vy niemetaliczny

Przebieg361 707km

Klimatyzacja tak. manualna

Samochod sprawny technicznie.

3. Cena wywoiawcza:

2 500,00zl brutto

3. Miejsce ogl^dzin:

Pojazd mozna ogla_dac na Parkmgu Prokuratur}' Okr^gowej w Lodzi, ul. Wydawnicza

10, w dniach od 14 grudma 2017 r. do 27 grudnia 2017 r., w godz. 10.00 - 14.00.



4. Sktadanie ofert:

Pisemne oferty nalezy skladac w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na zakup

samochodu Renault Thalia" w siedzibie Prokuratury Okregowej w Lodzi, ul.

Kilinskiego 152, w Biurze Podawczym Prokuratury Okregowej w Lodzi lub przez

operatora pocztowego do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 12.00.

Oferta jest wia^ca w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

Oferta (zalacznik nr 1) powinna zawierac:

- imie, nazwisko i adres lub nazwe (firme) i siedzibe oferenta,

- PESEL / NIP a w przypadku finny REGON,

- dowod wplaty wadium,

- oferowan^ cene i warunki jej zaplaty,

- oswiadczenie oferenta, ze zapoznat si§ ze stanem pojazdu lub ze ponosi pema^

odpowiedzialnosc za skutki wynikaj^ce z rezygnacji z ogledzin,

- nr rachunku bankowego oferenta,

- kontaktowy nr telefoniczny.

Dla zakupu kazdego z pojazdow nalezy ziozyc osobna oferte.

5. Wadium:

Bior^cy udzial w przetargu zobowiazani s^ do wplacenia wadium w wysokosci 250,00

zl brutto dla samochodu Renault Thalia nr rej. EL 1937R lub wadium w wysokosci

260,00 zl brutto dla samochodu Renault Thalia nr rej. EL 1935R w kasie Prokuratury

Okregowej w Lodzi lub na rachunek bankowy Prokuratury Okregowej w Lodzi

nr:93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 11.30

i doreczyc dowod wptaty do sekretariatu Prokuratury Okregowej w Lodzi w terminie

o ktorym mowa w pkt 7.

6. Otwarcie ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 12.15

w siedzibie Prokuratury Okregowej w Lodzi, ul. Kilinskiego 152.

Okres zwiazania oferta wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert.

Zamawiaiacy wybierze oferte z najwyzsza cena.



7. Dodatkowe informacje:

Wadium zlozone przez oferentow, ktorych oferty nie zostana^ wybrane lub zostan^

odrzucone, zostanie zwrocone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania

wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium zlozone przez nabywc§ zostanie zaliczone na

poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent ktory wygra

przetarg, uchyli sie od zawarcia umowy sprzedazy.

Wprzypadku, gdy zlozone zostana^ dwie lub wiecej ofert o tej samej, najwyzszej cenie,

sprzedaj^cy zarz^dzi ustna_ licytacje; z udzialem tych oferentow.

0 terminie licj'tacji oferenci zostana^ powiadomieni odrebnyrn pismem.

Zlozenie jednej waznej ofert}r ^ystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Oferta podlega odrzuceniu, jezeli zostanie zlozona po \v}'znaczonym tenninie, w

niewlasciwym miejscu lub przez oferenta ktory nie wniosl wadium. bqdz nie bedzie

zawierala danych i dokumentow, o ktor>'ch mowa w pkt 5 lub s^ one niekompletne,

nieczytelne albo budz^ inn^ wajrpliwosc, zas zlozenie \^jasnien rnogloby prowadzic

do uznania jej za nowa_ oferte.

Oferent, ktorego oferta zostala odrzucona zostanie niezwlocznie zawiadomiony.

Dodatkowe informacje dotycz^ce przetargu uzyskac mozna osobiscie w siedzibie

Prokuratur}' Okregowej w Lodzi w Lodzi, ul. Kilinskiego 152. lub telefonicznie pod

nr 42 67 68 688; w godz. 9.00 - 15.00.

Sprzedaiacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn,

bez wybram'a ktorejkolwiek z ofert.

8. Zawarcie umowy kupna-sprzedazy i odbior samochodu:

ktorego oferta zostanie przyjeta przez Sprzedaj^cego zostanie

poinformowany o wyborze oraz terminie podpisania umowy. Kupuj^cy jest

zobowiazany do uiszczenia zaoferowanej ceny zakupu pomniejszonej o wplacone

wadium nie pozniej niz w tenninie 2 dni od dnia zawarcia umowy w kasie Prokuratury

Okregowej w Lodzi lub na rachunek bankowy jak w pkt 5.



Termin zawarcia umowy sprzedazy: 29 grudnia 2017r.

Odbioru samochodu kupuj^cy moze dokonac w terminie 3 dni od dnia zapiaty ceny

Procurator
—•
Lo

ria Szezesniak-Baufer



Zalarjznik Nr 1

Oferta na zakup samochodu osobowego
marki

Imie i nazwisko (firma)

Miejsce zamieszkania(siedziba)

Numer Pesel

Numer dowodu osobistego wydany przez

Numer NIP

Numer Regon

Nr rachunku bankowego

Tel:

Ja, nizej podpisany oswiadczam^ ze zapoznaiem sie z warunkami postepowania
przetargowego okreslonymi w ogloszeniu o przetargu na sprzedaz samochodu
osobowego marki oraz z trescia. projektu
umowy.
Oswiadczam, iz zapoznaiem sie ze stanem technicznym samochodu, o ktorym mowa
powyzej "/Ponosze odpowiedzialnosc za skutki wyTiikaja.ee 2 rezygnacji z ogledzin.

Akceptuje warunki udziaiu w postepowaniu oraz skladam oferti? zakupu samochodu
marki nr rej
za kwot? 2! bruttOj slownie zlotych brutto:

Wyrazam zgode, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
wzgledem oferowanej ceny, kwota wadium zostaia zaliczona na poc2et ceny.

Miejscowosc i data

podpis

Niepotrzebneskreslic


