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      Data Ogłoszenia: 27.04.2016 r. 
      4 / ZOF /2016 

 
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu ciężarowego. 

 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. z siedzibą 83- 200 Starogard 
 Gdański, ul. Lubichowska 128, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ pod numerem 
 KRS 0000188316, NIP 592-020-29-57, REGON 190550204. 
 

2. Przedmiot przetargu: 
 Samochód ciężarowy do 3,5 t. 
 Marka: Volkswagen 
 Typ: Transporter T5 1.9 TDi, 6-cio osobowy 
 Rok produkcji: 2005 
 Nr. rejestracyjny: GST 67UK 
 Przebieg: 194641 km 
 

3. Tryb przetargu: 
 Pisemny przetarg ofertowy. 
 

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
 Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 16.05.2016 
 r. do godz. 1200 do sekretariatu PWiK STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim. 
 Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. PWiK STAR-WiK                
 w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128 (sekretariat) lub ze strony internetowej         
 www.star-wik.pl. 
 

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 
 Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: 
 - imię i nazwisko lub nazwę oferenta 
 - adres siedziby oferenta 
 - numer PESEL lub NIP i REGON oferenta 
 - datę sporządzenia oferty 
 - cenę ofertową i warunki jej zapłaty 
 - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz 
 przejmuje warunki bez zastrzeżeń- załącznik nr 1 
 Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert 
 wariantowych. 

Ofertę należy składać w dni robocze w godz. 800- 1430 nie później jednak niż do dnia 16.05.2016 r. do 
 godz. 1200 w sekretariacie PWiK STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128                    
 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ofertowy- VW T5- Nie otwierać przed dniem     
16.05. 2016 r. do godz. 1200 ”. 
 

6. Cena wywoławcza: 
 Po wycenie Rzeczoznawcy PZM 

- 14 715,45 zł netto + należny podatek VAT 23% 
- 18 100,00 zł brutto w tym podatek VAT 

         

http://www.star-wik.pl/
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7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd. 

 Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie zamawiającego tj. PWiK STAR-WiK Starogard  
 Gdański, ul. Lubichowska 128 w dni robocze o godz. 800- 1430 od dnia 28.04.2016 r. 
 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 5601472 lub kom. 666090313- Piotr 
 Klimczak 

8. Termin zawarcia umowy: 
 1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej 
 oferty. 
 2) Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego 
 ceny nabycia.  
    

9. Inne informacje: 
PWiK STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez 
podania przyczyny. 

 Komisja Przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty 
 przedmiotem przetargu. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa powiadomi oferentów pisemnie. 
 

10. Komisja Przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 
 - Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu. 
 - Nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 5 lub są one niekompletne, nieczytelne 
 lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową 
 ofertę. 
 O odrzuceniu oferty komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 
  
 
  
 


