
Znak sprawy: DPS.ZP-271-2-4/18                                                                                       Mszana Dolna, dn. 19.04.2018r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 /

I. Sprzedający:  Dom Pomocy Społecznej

Adres do korespondencji: ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna

tel. 18 33 10 154, faks 18 33 10 154

Zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter T5 1.9 TDI.

II. Opis pojazdu przeznaczonego do sprzedaży:
1. Numer rejestracyjny: KLI 33MT
2. Marka: Volkswagen Transporter T5 1.9 TDI E3 3.0t
3. Rok produkcji:2005
4. Data pierwszej rejestracji pojazdu: 25.01.2005
5. Data ważności badania technicznego: 24.10.2018
6. Wskazanie drogomierza: 242267 km
7. Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
8. Pojemność/moc silnika: 1896 ccm/ 77kW (105KM)
9. Doładowanie: Turbosp. z chłodn. powietrza
7. Rodzaj skrzyni biegów/rodzaj napędu: manualna/ przedni (4x2)
8. kolor: niebieski 2 – warstwowy typu uni

Wyposażenie dodatkowe:
1. Radioodtwarzacz CD
2. Klimatyzacja
3. Pokrowce
4. Opony zimowe 4 szt

Wartość rynkowa pojazdu oszacowana według wyceny rzeczoznawcy samochodowego na dzień 21.03.2018r. wynosi: 
24.678,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych).

III Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

Każdy Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę

IV Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej ul. Rakoczego 9,

34-730 Mszana Dolna w pokój biuro, codziennie w dni pracy w godz. 7.00-15.00 lub przesłać pocztą na adres: Dom
Pomocy Społecznej ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna  pokój biuro.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta – kupno pojazdu nr rejestracyjny KLI 33MT”

2. Termin składania ofert upływa w dniu:  27.04.2018 r. o godz. 11.00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2018 r. o godz. 11.10



V. Osoby po stronie Sprzedającego uprawnione do porozumiewania się z Oferentem

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest Pani  
Joanna Michór.

2. Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 183310154) w siedzibie
sprzedającego od poniedziałku – piątku w godz. 8-14.

VI. Kryterium wyboru ofert

Najwyższa cena – 100 %

W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, postępowanie będzie kontynuowane w
formie ustnej licytacji, aż do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

VII. Informacje o wynikach postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający zawiadomi Kupującego o wyniku postępowania.
Kupujący w terminie 3 dni od zawiadomienia o wyborze oferty skontaktuje się ze Sprzedającym, w celu ustalenia
dalszego przebiegu postępowania.

2. Sprzedający wystawi fakturę VAT z terminem płatności 7 dni.

3. Oferowana cena stanowi cenę zakupu (sprzedaż samochodu będzie zwolniona z podatku VAT)

4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Sprzedający wybierze kolejną ofertę
najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna –
sprzedaży.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy cena zaoferowana przez
kupującego nie będzie satysfakcjonująca dla sprzedającego. 

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo
zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 

                                             Zatwierdził:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Mszanie Dolnej

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

                                                                                                                                      


