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1.

Sygnatura przetargu:
MZN 003/03/2020/AT

2.

Ogłoszenie o przetargu.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu.

3.

Nazwa i siedziba sprzedającego:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14 A
44-102 Gliwice

4.

Rodzaj/typ pojazdu objętego postępowaniem przetargowym oraz cena wywoławcza:

nr
Marka
rejestracyjny samochodu
SG2374K

Skoda Citygo

Rodzaj
pojazdu
Osobowy
(uszkodzony)

Typ
Pojazdu
Osobowy

Rok
produkcji

Przebieg
km

Kwota
wyceny
brutto
PLN*

Miejsce
postoju
samochodu

Osoba
odpowiedzialna/
do kontaktu

2013

58456

3305 zł

Rybnik ul.
Sławików 8

Józef Kleban tel.
323038073

UWAGA: Samochód pokazany na zdjęciach zostanie przed sprzedażą oczyszczony z napisów i naklejek TAURON.
UWAGA: Samochód z pozycji 1 to samochód powypadkowy.
* Cena sprzedaży samochodu ustalana jest indywidualnie dla każdego pojazdu w oparciu o wycenę wartości pojazdu
przez Licencjonowanego Rzeczoznawcę Samochodowego.
5.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej pod względem formalnym:
Adam Terczyński Tel: (+48) 32 303 24 26
e-mail: adam.terczynski@tauron-dystrybucja.pl

6.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
Samochód można oglądać w dniach 12.03.2020 i 13.03.2020w godz. 9:00 – 13:00,
w miejscu jego postoju, po uprzednim umówieniu się z osobą odpowiedzialną merytorycznie podaną w tabeli.

7.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej w oparciu o Załącznik nr 1 i musi zawierać:
a) Imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon,
adres e-mail, NIP oraz Numer REGON;
b) Oferowaną cenę brutto za przedstawiony samochód objęty przedmiotem przetargu;
c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
d) Oświadczenie, że w razie wyboru oferty Oferent zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy OC;
e) Dowód (potwierdzenie przelewu) wniesienia wymaganego wadium;
f) Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu;
Oferty pisemne zgodnie z Formularzem stanowiącym załącznik nr 1 z podaną kwotowo ceną brutto oraz nr konta bankowego,
na które zostanie zwrócone wadium wraz z dokumentem potwierdzającym wpłacenie wadium prosimy składać w zamkniętej
i opisanej kopercie z dopiskiem „Przetarg MZN 003/03/2020/AT- sprzedaż samochodu Gliwice ” w Kancelarii TAURON
Obsługa Klienta sp. z o.o., 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23 pok. 5 lub 11 do dnia 17 marca 2020 roku do godz. 9:00
(decyduje data i godzina dostarczenia oferty).
Oferty przesyłane pocztą (decyduje data i godzina wpływu oferty) powinny być zaadresowane:
Kancelaria
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o. o.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23

8.

Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej z dopiskiem
„Wadium_MZN 003/03/2020/AT_nr rejestracyjny” na rachunek bankowy
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a;
44-102 Gliwice

73 1140 1078 0000 2205 5500 2001

b)
c)
d)
e)
f)

9.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się
od zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży
Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg w danym zakresie zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Zwrot wadium na konto wskazane w ofercie przez oferenta jest jednoznaczne z niewybraniem oferty.
W przypadku unieważnienia przetargu wadium podlega niezwłocznie zwrotowi.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
a) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.03.2020 r. o godzinie 09:00 w Gliwicach, ul. Portowa 14, bud C sala 9.
b) Termin związania ofertą sprzedający określa na 60 dni.

10. Inne informacje:
a) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód objęty przedmiotem przetargu;
b) TAURON Dystrybucja S.A, Oddział w Gliwicach zastrzega sobie prawo wycofania samochodu z przetargu lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn;
c) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź
w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę;
d) W przypadku niezapłacenia ceny samochodu zgodnie z terminami ustalonymi w warunkach płatności nabywca traci
prawo do zakupu samochodu;
e) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny, po uprzednim ustaleniu terminu
z osobą odpowiedzialną merytorycznie;
f) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich otwierania.
g) Komisja przetargowa odrzuci ofertę niezgodną z warunkami przetargu, jak również zawierającą cenę nabycia niższą niż
cena wywoławcza;
h) Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady pojazdu;
i)
W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo przeprowadzenia
aukcji;
j)
Umowa sprzedaży będzie zawierać załącznik w postaci wypowiedzenia umowy OC przez nabywcę oraz zapis,
że nabywca zobowiązuje sprzedawcę do dostarczenia oświadczenia do ubezpieczyciela w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do podpisania wypowiedzenia umowy
OC.
11. Załączniki:
Załącznik nr 1_Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2_Fotografie samochodów będących przedmiotem przetargu

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego
____________________
Miejscowość, data

________________________
Imię i nazwisko (nazwa firmy)

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14 A
44-102 Gliwice

________________________
Miejsce zamieszkania (adres siedziby firmy)

________________________
NIP:

________________________
REGON:

________________________
Telefon kontaktowy:

________________________
E-mail:

OFERTA
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami postępowania
przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodów.
Ponadto oświadczam, że w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się do
wypowiedzenia umowy OC.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym pojazdu składam ofertę zakupu:
Marka samochodu: ________________
Numer rejestracyjny pojazdu: ________________
Pozycja w zestawieniu: _______________
za cenę: _________________ zł brutto
(słownie: ______________________________________________________złotych brutto).

Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.
W przypadku wyboru innej oferty wpłacone wadium proszę zwrócić na poniższy
rachunek bankowy:

__________________________________
podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania

Załącznik do oferty:
Potwierdzenie wpłaty wadium

Załącznik nr 2_Fotografie samochodu będącego przedmiotem przetargu.
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Nr
rejestracyjny

Marka
samochodu

Rodzaj pojazdu

1

SG2374K

Skoda Citygo

Osobowy

Rodzaj Paliwa

Pojemność silnika
cm3/moc kW

PB

999/44

