Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „RAKON”,
ul. Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu
Renault Trafic

I. Opis przedmiotu przetargu:
1. Przedmiotem

sprzedaży

jest

samochód

Renault

Trafic

2.0

typ:

L/C,

o nr rej. SRC 21N1 o nr VIN VF1FLB1B6DY517784 rok produkcji 2013,
nr inwentarzowy: 7/019/742
2. Pojazd można oglądać w dni robocze w godzinach od 8:00 do 12:00 po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 515268944.
II. Cena wywoławcza samochodu wynosi 26 050 PLN brutto (słownie: dwadzieścia sześć
tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100). Cena zawiera 23% stawkę podatku VAT.
III. Informacja o przetargu:
1. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r.
o godz. 11:00 w siedzibie sprzedającego: ul. ul. Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz.
2. PPO „RAKON” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy
przetargu zaoferowali tę samą cenę.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie
oświadczenia o akceptacji „warunków przetargu”.
4. Ofertę należy przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Sekretariatu
Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego „RAKON”, ul. Eichendorffa 14,
47-400 Racibórz w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 11:00
dnia 18 listopada 2021 r., w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu
Oferenta, opatrzonej napisem: „OFERTA dotyczy sprzedaży środka trwałego –
przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać, skierować do sekretariatu
PPO ”Rakon”.
5. Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni, a w przypadku wygrania
przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
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IV. Informacja o wadium:
1. Wadium w wysokości:
a) 2605 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięć złotych 00/100)
b) płatne jest w terminie do dnia 18 listopada 2021 r. na rachunek bankowy: 85 1750
1237 0000 0000 2140 2303 w Banku Raiffeisen Bank Polska SA Za termin wniesienia
wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższy rachunek.
2. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do sprzedaży
samochodu marki Renault Trafic”.
3. Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
4. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg
wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie
zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
6. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty w terminie 7 dni od daty
zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonej procedury przetargowej, a wadium
złożone przez Oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane
na poczet ceny.
V. Informacja o umowie sprzedaży:
1. O terminie zawarcia umowy, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie
lub drogą korespondencji elektronicznej pod wskazany o ofercie adres e-mail.
2. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi Kupujący.
3. Kupujący uiszcza kwotę ceny nabycia (pomniejszoną o wadium zaliczone na poczet
ceny) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
4. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy (po zapłacie ceny zakupu) nastąpi
w dniu podpisania umowy lub innym uzgodnionym przez Strony terminie.
VI. Informacje dodatkowe:
1. PPO „RAKON” zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
2. Oferent

ponosi

wszelkie

koszty

związane

z

uczestnictwem

w

przetargu

nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku
postępowania.
Pełna treść ogłoszenia, wzór oferty, warunki przetargu oraz szczegółowe informacje
dotyczący przedmiotu przetargu dostępne są w siedzibie PPO „RAKON” oraz na stronie
internetowej www.rakon.com.pl. Informacje dotyczące składania ofert udzielane
są również pod nr telefonu 515268944 oraz poprzez e-mail:sekretariat@rakon.com.pl
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