REKLAMA008929511

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Batorego 17A,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000073321,
numer identyfikacji podatkowej NIP 611-020-28-60,
wysokość kapitału zakładowego 560 611 250,96 zł,
wysokość kapitału wpłaconego 560 611 250,96 zł,
ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego pojazdu:
Lp. Marka, typ, model
1

Nissan Navara

Rodzaj
pojazdu

Numer
rejestracyjny

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza brutto

ciężarowy

SB 5883G

2010

182 608

11 700,00 zł

Ww. pojazd można oglądać w godzinach 10.00-13.00 przez 2 kolejne dni robocze, tj. 18-19.03.2019 r., pod
adresem: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Czechowicka 25, 43-300 Bielsko-Biała.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego jest złożenie oferty do dnia 19.03.2019 r.
do godziny 14.00. Oferty należy składać w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, 43-300
Bielsko-Biała, ul. Filarowa 18 – Biuro Obsługi Kancelaryjnej w godzinach 7.30-14.00, w zamkniętych kopertach
zaadresowanych na TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej z dopiskiem na kopercie: „Oferta kupna
pojazdu”. Oferta złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.
Oferta winna być wypisana czytelnie i zawierać:
1. Markę pojazdu
2. Numer rejestracyjny pojazdu
3. Wysokość oferowanej ceny brutto za pojazd objęty przetargiem (wypisana cyframi i słownie)
4. D
 ane Oferenta: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania lub nazwę, NIP i siedzibę firmy, numer telefonu
kontaktowego, lub adres e-mailowy
5. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
6. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży
7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia sprzedaży
8. Datę sporządzenia oferty i podpis lub pieczęć imienną z podpisem Oferenta lub osoby uprawnionej do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu
Nie będą rozpatrywane oferty (pod rygorem odrzucenia oferty), w których wpisane dane będą niekompletne,
nieczytelne, bez wyraźnego podpisu, a zaoferowana kwota kupna nie będzie równa lub większa od ceny wywoławczej
(minimalnej) podanej w niniejszym ogłoszeniu. W razie ustalenia, że kilku uczestników przetargu zaoferowało tę
samą najwyższą cenę, Komisja poinformuje tych Oferentów o terminie i miejscu złożenia ponownych ofert w celu
przeprowadzenia „dogrywki”. Otwarcie ofert jest niejawne i odbędzie się w dniu 20.03.2019 r. o godz. 6.30 w budynku
Działu Transportu, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Czechowicka 25. Termin związania ofertą sprzedający określa na 30 dni.
Pozostałe wymagania:
a) K
 omisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu
– w przypadku identycznych ofert pisemnych oferta z najwyższą ceną wybrana w wyniku przeprowadzenia
„dogrywki”
b) Sprzedający powiadomi wygrywającego o wyborze jego oferty w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu
c) N
 abywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w formie przelewu na rachunek bankowy: PKO BP S.A. nr:
19 1020 1026 0000 1502 0250 3720 w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze jego oferty
d) W
 przypadku niezapłacenia oferowanej ceny pojazdu zgodnie z terminem ustalonym w niniejszym ogłoszeniu
(nabywca traci prawo do zakupu) lub w przypadku, gdy wybrany Oferent pisemnie zrezygnuje z zakupu,
Komisja powiadamia Oferenta, który zaoferował kolejną najwyższą cenę
e) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia, w terminie do 3 dni roboczych
w godzinach od 8.00 do 13.00, po uprzednim ustaleniu terminu odbioru
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
Sprzedający nie odpowiada za stan techniczny oraz ewentualne wady fizyczne przedmiotów sprzedaży.
Sprzedający nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego pojazdu oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia
sprzedaży lub wycofania środka transportowego bez obowiązku podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Dziale Transportu TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Czechowicka 25, 43-300 Bielsko-Biała, pok. nr 103, lub pod
numerem telefonu 33 813 15 42 w godzinach 8.00-14.00.

