Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza że oferuje do
sprzedaży następujące środki trwałe:
1.Samochód osobowy marki: VW Passat , 1,9 TDI , Nr rej. TKN W 501, rok produkcji 2003,
data 1-wszej rejestracji marzec 2004r.
Wyposażenie: ABS, ESP, 4 poduszki powietrzne, radio, klimatyzacja, wspomaganie
kierownicy, książka serwisowa.
Cena wywoławcza : 16 400 zł ( w tym VAT), z kompletem kół letnich.
Wadium w wysokości 1 640zł
2 .Samochód typu „bus”-- VW Transporter, Nr rej. TKN V246, rok produkcji 2003.
Wyposażenie: ABS, 4 poduszki powietrzne, radio, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy,
książka serwisowa.
Cena wywoławcza : 23 840 ( w tym VAT), z kompletem kół letnich.
Wadium w wysokości 2 380zł
3.Warunkiem udziału w konkursie ofert jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „VW Passat” lub VW Transporter i wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej
Wadium należy wpłacić do dnia otwarcia ofert tj. do godz. 8:00 w kasie Ośrodka lub
dokonać wpłaty na konto: NBP O/Kielce Nr. 20 1010 1238 0858 1813 4100 0000.
4.Adres sprzedającego: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.
5.Miejsce i termin oglądania samochodu: Siedziba sprzedawcy, w godzinach 8:00- 14:00 w
każdym dniu roboczym do dnia 21-12-2012r włącznie.
Informacji udziela Kierownik Działu Administracyjnego, tel. 041 372 22 84 do 86
6.Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat ŚODR Modliszewice pok. 13 w terminie do 21
grudnia 2012r do godz. 8:00.
7.Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba sprzedawcy, pok. 35, I piętro , dnia 21 grudnia
2012 r. godz. 8:30.
Uwaga:
1. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyli się od zawarcia umowy.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta
została przyjęta – zostanie zachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone przez
nabywcę było w innej formie niż gotówka , ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny
nabycia.
3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny
nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta, jeżeli uczestnicy
przetargu zaoferowali tę samą cenę.

