OGŁOSZENIE
Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ samochodu osobowego marki Opel
Astra rok produkcji 1996 roku o przebiegu 222 191 km i nr rejestracyjnym TKI 4L67
i samochodu cięŜarowego Polonez Truck rok produkcji 1995 roku o przebiegu 206 669 km i
nr rejestracyjnym TKI GY91
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 maja 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Dyrekcji
Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie
Przystępujący do pisemnego przetargu nieograniczonego ma obowiązek obejrzeć samochód w
dniach roboczych poprzedzających dzień otwarcia ofert w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie
Dyrekcji ŚPN. .
Przystępujący do przetargu wpłacają wadium w wysokości 320 złotych dla samochodu Opel
Astra i 115 złotych dla samochodu Polonez Truck oraz składają pisemne oświadczenia, Ŝe
zapoznali się ze stanem technicznym pojazdu
Wadium naleŜy wpłacić w kasie ŚPN najpóźniej do godz. 9.30 dnia 30 maja 2012 roku
.Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
Cena wywoławcza wynosi 3 200 złotych brutto dla sam. Opel Astra.
(słownie: trzy tysiące dwieście złotych).
Cena wywoławcza wynosi 1 150 złotych brutto dla sam. Polonez Truck.
(słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych)
Wydanie samochodów nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.

Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaŜ samochodu osobowego Opel Astra i
samochody cięŜarowego Polonez Truck

1. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaŜ samochodu osobowego Opel Astra i samochodu
cięŜarowego Polonez Truck
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2012 roku o godzinie 10.00 w pokoju nr 5 w
Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ulicy
Suchedniowskiej 4
3. Dane samochodów
Opel Astra 1.6 nr rej. TKI 4L67
Pojemność silnika 1598 benzyna
Rok produkcji 1996
Przebieg 222 191 km
4 drzwiowy (sedan)
Nr identyfikacyjny (VIN WOL000056V5037460
Pakiet ubezpieczeń OC, AC
Lakier metalizowany
4. Samochód osobowy zakwalifikowany do naprawy bieŜącej, eksploatowany przez
pierwszego właściciela.
5. Cena wywoławcza brutto wynosi 3.200 złotych (słownie: trzy tysiące dwieście
złotych) Wadium 320, 00 złotych
Polonez Truck 1.6 F S O WARSZAWA nr. rej. TKI GY91
Pojemność silnika 1598 c3
Rok produkcji 1995
Przebieg 206 669 km
Dopuszczalna ładowność 925 kg
Nr identyfikacyjny (VIN) SUPB04CEJSW060510
Pick-up 2 drzwiowy 2 osobowy
Pakiet ubezpieczeń OC. AC. UŜytkowany przez pierwszego właściciela
6. Cena wywoławcza brutto 1.150 złotych (słownie jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych)
Wadium 115 złotych
7. Wadium dla wybranego samochodu naleŜy wpłacić w kasie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w pokoju nr 14 w terminie do
dnia 30 maja 2012 roku do godz. 9.30 lub na konto bankowe BGK Kielce 66 1130
1192 0027 6162 2820 0003 z dopiskiem zakup samochodu Opel Astra w wysokości
10 % ceny wywoławczej pojazdu tj. 320 złotych
Lub
Zakup samochody Polonez Truck 10 % ceny wywoławczej pojazdu tj. 115 złotych

8. Oferty pod rygorem niewaŜności powinny być sporządzone w formie pisemnej i
zawierać :
a/ Imię i Nazwisko oraz adres Oferenta
b/ oferowana cenę i warunki zapłaty
c/ oświadczenie Oferenta., Ŝe zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu
przetargu
d/ dowód wpłaty wadium (kserokopia)
Wzór formularza ofertowego, który jest załącznikiem do ogłoszenia naleŜy
pobrać ze strony http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip lub w siedzibie
sprzedającego w pokoju nr 17
9. Ofertę z dopiskiem „ Oferta przetargowa na zakup samochodu - nie otwierać przed 30
maja 2012 roku godz. 10.00) naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie do dnia 30 maja do
godz. 9,30 w siedzibie sprzedającego w pokoju nr 11
10. Termin związania z oferta sprzedający określa na 30 dni od dnia otwarcia ofert.
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 %
ceny wywoławczej dla samochody osobowego( w przypadku zakupu samochodu
osobowego (Opel Astra) lub 10 % ceny wywoławczej dla samochodu cięŜarowego (w
przypadku zakupu samochodu cięŜarowego Polonez Truck)
- wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu
Wadium złoŜone przez oferenta którego oferta została niewybrana lub odrzucona
zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia dokonania wyboru oferty
Wadium złoŜone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wybranego
przez Oferenta samochodu

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niŜej podpisany
…………………………………………………………………………………
Legitymujący się dowodem osobistym nr………………………………………
Dokładny adres………………………………………………………………….
Telefon…………………………………………………………………………..
W odpowiedzi na ogłoszenie w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na ..
Zakup samochodu marki…………………………………………………………..
Oświadczam, Ŝe
1. Zapoznałem się z warunkami postępowania określonego w ogłoszeniu w trybie
przetargu publicznego, przedmiotem sprzedaŜy oraz treścią wzoru umowy.
2. 2.Akcpeptuje w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargu
publicznego oraz składam ofertę na zakup samochodu osobowego marki
……………………………. O numerze rejestracyjnym……………………… za
kwotę brutto ……………..zł
(słownie:………………………………………………………………………….)
3. Oświadczam, Ŝe znany jest mi stan techniczny nabywanego pojazdu i przyjmuję go
bez zastrzeŜeń – nie będę składał roszczeń i pretensji związanych ze stanem
technicznym samochodu.
4. Oświadczam, Ŝe w przypadku gdy zaoferuję najwyŜszą cenę zobowiązuje się do
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego, a takŜe do
pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu umowy
sprzedazy.
5. Na potwierdzenie udziału w przetargu i chęci nabycia przedmiotu zamówienia
wniosłem wadium w wysokości ……………………………… zł. (słownie:…..
…………………………………………..).
6. W załaczeniu dołączam dowód wniesienia wadium.
7. WyraŜam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
8. Jestem świadom, Ŝe gdyby z mojej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione
przeze mnie wadium ulega przepadkowi

………………………….dnia……………………….

………………………………………
Czytelny podpis oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niŜej podpisany
…………………………………………………………………………………
Legitymujący się dowodem osobistym nr………………………………………
Dokładny adres………………………………………………………………….
Telefon…………………………………………………………………………..
W odpowiedzi na ogłoszenie w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na ..
zakup samochodu marki…………………………………………………………..
Oświadczam, Ŝe
1. Zapoznałem się z warunkami postępowania określonego w ogłoszeniu w trybie
przetargu publicznego, przedmiotem sprzedaŜy oraz treścią wzoru umowy.
2. 2.Akcpeptuje w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargu
publicznego oraz składam ofertę na zakup samochodu cięŜarowego marki
……………………………. O numerze rejestracyjnym……………………… za
kwotę brutto ……………..zł
(słownie:………………………………………………………………………….)
3. Oświadczam, Ŝe znany jest mi stan techniczny nabywanego pojazdu i przyjmuję go
bez zastrzeŜeń – nie będę składał roszczeń i pretensji związanych ze stanem
technicznym samochodu.
4. Oświadczam, Ŝe w przypadku gdy zaoferuję najwyŜszą cenę zobowiązuje się do
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego, a takŜe do
pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu umowy
sprzedaŜy.
5. Na potwierdzenie udziału w przetargu i chęci nabycia przedmiotu zamówienia
wniosłem wadium w wysokości ……………………………… zł. (słownie:…..
…………………………………………..).
6. W załączeniu dołączam dowód wniesienia wadium.
7. WyraŜam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
8. Jestem świadom, Ŝe gdyby z mojej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione
przeze mnie wadium ulega przepadkowi

………………………….dnia……………………….

………………………………………
Czytelny podpis oferenta

Wzór umowy nr 1/2012
Zawarta w dniu………………………….. w Bodzentynie pomiędzy
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedziba w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4
NIP…………………………….. Regon…………………………………
Reprezentowanym przez Dyrektora Wojciecha Świątkowskiego
zwanego w dalszej części umowy Sprzedającym
a,
Panem………………………………………………………….
Posiadającym NIP……………………………. legitymujący się dowodem osobistym nr
……………………………………………. zamieszkałym w ……………………………
……………………………………………………………………………………………..
Zwanym w dalszej części umowy Kupującym
W wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty w trybie przetargu publicznego
prowadzonego na podstawie Zarządzenia Dyrektora ŚPN nr …../2012 z dnia 7 maja 2012
roku.
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ samochodu osobowego/ cięŜarowego/
marki…………………………………………….
,rok produkcji………………… nr rejestracyjny……………………………………
§2
Sprzedający oświadcza, Ŝe samochód będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego
własność oraz jest wolny od wad prawnych i jakichkolwiek obciąŜeń i zabezpieczeń
§3
Kupujący oświadcza, Ŝe stan techniczny samochodu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu
występował z Ŝadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego.
§4
Kupujący oświadcza, ze sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i
nie wnosi do nich Ŝadnych zastrzeŜeń
§5
Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w § 1. niniejszej
umowy zgodnie z ofertą za kwotę brutto ………………………zł. stanowiącą cenę sprzedaŜy
§6
Kupujący za przedmiot umowy zapłaci Sprzedającemu kwotę o której mowa w § 5
pomniejszoną o wpłacone wadium (tj. …………zł) w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaŜy.
§7
Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu nastąpi w siedzibie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego kwoty, o której mowa w § 6
§8
Sprzedający przekaŜe Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu
niezbędne do prawidłowego korzystania z niego oraz komplet kluczyków.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron.
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