TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu,
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY
na następujące środki transportu
Lp.
1
2
3

Marka, model, typ
pojazdu
Fiat Doblo 1,9D
Fiat Doblo 1,9D
Star-Man TGL 12.180

Nr rej.

Rok
prod.

Przebieg

Cena wywoławcza
brutto PLN

OP83119
OP6931J
OP96691

2009
2009
2006

129 492
180 331
200 235

8 500,00
8 200,00
21 000,00

Uwagi
2- osobowy
5-osobowy
Wywrotka

Przetarg odbędzie się 15.11.2019r. o godz. 08:00 w świetlicy Działu Transportu w Opolu przy ul. Budowlanych 60.
Środki transportu oglądać można pod adresem jw. od 12 do 14.11.2019r. w godz. od 9:00 do 12:00.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, i złożyć do 14.11.2019r. do godz. 14:00 w Dziale Transportu przy ul.
Budowlanych 60, pokój 101. Na kopercie należy umieścić dopisek „PRZETARG na środki transportu - nie otwierać
przed 15.11.2019r. godz. 08:00”.
Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, NIP (w przypadku osoby fizycznej - PESEL), aktualny wypis
z właściwego dla danego podmiotu rejestru (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, telefon kontaktowy, zaoferowaną cenę, oświadczenie
oferenta, że zapoznał się z przedmiotem oraz warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Nie będą rozpatrywane oferty tych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, których oferty
w poprzednich przetargach organizowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu zostały
wybrane jako najkorzystniejsze, a oferenci zrezygnowali z nabycia środka.
Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny nabycia w formie przelewu na konto:

PKO BP S.A. – 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty.
Przelew winien zawierać zapis: Zapłata za pojazd marki …………………..……….., nr rej. ………………...
W przypadku, gdy nabywca nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie, lub pisemnie zrezygnuje z nabycia,
traci prawa wynikające z wyboru oferty. Prowadzący przetarg powiadamia wówczas następnego oferenta, który
zaoferował kolejną, najwyższą cenę, o możliwości nabycia środka.
Wydanie środka nabywcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania, nie wcześniej jednak, niż przed uznaniem
rachunku bankowego sprzedawcy.
Faktura VAT za zakupiony środek transportu zostanie wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz
przesłana listownie na adres nabywcy podany w ofercie/protokole przekazania.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów
o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów,
prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. Postąpienie, w przypadku zaistnienia formy licytacji,
wynosi 500,00 zł dla poz. 3 oraz 100 zł dla pozostałych pozycji ogłoszenia.
Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych Oferentów
w przetargach dot. sprzedaży środków trwałych znajduje się pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo
Wyniki przetargu ogłoszone będą po jego rozstrzygnięciu na stronie:
https://www.tauron-dystrybucja.pl/Przetargi/pozostale-ogloszenia
Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych pojazdów z przetargu lub odwołania przetargu na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Tel. kontaktowy: 77 889 8723 w godz. 9:00-12:00

