NZ-ZA.223.01.2016.KM
Zielona Góra, dnia 29 lutego 2016r

Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację)
na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra
strona internetowa www.wup.zgora.pl e-mail: wup@wup.zgora.pl
godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30
telefon centrala: (68) 456.56.00, fax: (68) 327.01.11
2. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy Peugeot 407 nr rej. FZ 58766, stanowiący mienie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
Szczegółowa specyfikacja techniczna pojazdu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
3. Cena wywoławcza pojazdu:
Cena wywoławcza samochodu została ustalona na podstawie rozeznania rynkowego i wynosi
– 10.000 zł;
Postąpienie w licytacji wynosi – 100 zł;
4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:
Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Zielonej Górze. Samochód można oglądać w dniach 29.02.2016r – 14.03.2016r w godzinach
8.00 – 14.00, na parkingu przy ul. Wyspiańskiego 15, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym. Osoba do kontaktów: Wiesława Prokopiuk, tel. 68 456 56 27.
5. Wadium:
Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej, tj. 1.000 zł, na konto Zamawiającego: nr 32 1090 1535 0000 0000 5302 6443
Bank WBK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2016r, do godziny 15.00
z opisem w tytule „WADIUM Peugeot 407”.
Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w regulaminie przetargu ustnego,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

6. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2016r., o godz. 10.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Zielonej Górze, przy ul. Wyspiańskiego 15, sala narad nr 01 w kondygnacji piwnicznej
budynku.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu licytacji znajdują się w regulaminie przetargu
ustnego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
7. Zawarcie umowy:
Podpisanie umowy nastąpi po zakończeniu licytacji.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni po
podpisaniu umowy. Nie dokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie jednoznaczne z
unieważnieniem umowy.
Wydanie przedmiotu zakupu oraz przeniesienie własności nabytego pojazdu będzie miało
miejsce z chwilą potwierdzenia wpływu zapłaty na konto Sprzedającego.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
8. Postanowienia końcowe.
a) Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
b) Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.
c) Przetarg jest ważny, jeżeli nastąpi jedno postąpienie.
d) Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo unieważnienia lub
odwołania przetargu w każdym czasie poprzedzającym ogłoszenie wyniku przetargu, bez
podania przyczyny.
e) Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone:
- na stronie internetowej www.wup.zgora.pl
- na tablicy ogłoszeń WUP w Zielonej Górze
- w prasie lokalnej – „Gazeta Lubuska”
9. Załączniki:
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna pojazdu
Załącznik nr 2 - Regulamin przetargu ustnego
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o akceptacji warunków przetargu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Zatwierdzam

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak

