OGŁOSZENIE O PRZETARGU
dotyczące sprzedaży samochodu: Audi A6 QUATTRO

Niniejsze ogłoszenie o przetargu (zwane dalej: „Ogłoszeniem”), ma na celu, w oparciu o złożone oferty,
zawarcie umowy sprzedaży samochodu określonego szczegółowo w Ogłoszeniu (zwane dalej:
„Postępowaniem”).
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
z wybranymi oferentami w rozumieniu art. 71 k.c. (zwanych dalej „Oferentami”).
Do postępowania określonego w Ogłoszeniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. ze zm).
1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:
Spółka: ENERGO-TEL S.A.
Adres siedziby Spółki: UL. MURMAŃSKA 25, 04-203 WARSZAWA
2. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy dostarczyć na adres siedziby Organizatora przetargu nie później niż do dnia 04.09.2018 r. do
godz. 12.00.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot Ogłoszenia
Spółka: ENERGO-TEL S. A.
Adres siedziby Spółki: UL. MURMAŃSKA 25, 04-203 WARSZAWA, w dniach: 27- 28 sierpnia 2018 roku
w godzinach 10.00-12.00
osoba kontaktowa: Anita Angielczyk, nr tel. 601 774 544.
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4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych Postępowaniem oraz ceny wywoławcze.

Lp. Marka
i typ pojazdu

Pojemność Rok
Data pierwszej
silnika
produkcji rejestracji

1

2967 cm3

Cena
Numer
wywoławcza
nadwozia
BRUTTO
Audi A6 QUATTRO 23.000.00 PLN WAUZZZ4F5AN013716

2009

19/08/2009

UWAGI:
•
•
•
•

Auto z oryginalnym przebiegiem;
Serwisowane przez cały okres użytkowania w serwisach autoryzowanych;
Pełna dokumentacja;
Z polskiego salonu;
WAŻNE:
- za mały przepływ w układzie recyrkulacji spalin - do weryfikacji
- malowane lewe tylne drzwi i lewe tylne nadkole (stan wizualny ok)
- malowane prawe tylne drzwi i prawe tylne nadkole (uszkodzone - do ponownej naprawy - patrz zdjęcia)
- do naprawy lewy tylny czujnik parkowania
- do weryfikacji i być może naprawy oba przednie amortyzatory
- do weryfikacji i prawdopodobnie wymiany sześć świec żarowych
- do wymiany tuleje belki pod silnikiem
- do wymiany czujnik wysokości zawieszenia - lewy przód
- pęknięcie przedniej szyby na długości ok 1 cm
- niewielkie uszkodzenia powłoki lakierniczej na przednim i tylnym zderzaku

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach:

L.p. Marka pojazdu
Audi A6 QUATTRO
1

Kwota wadium w PLN
1150,00 PLN

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 03.09.2018 na rachunek bankowy Spółki:
Alior Bank S.A.: 20249000050000453019827298
Tytuł przelewu: Ogłoszenie o przetargu - Audi A6 QUATTRO

6. Wymagana zawartość oferty w prowadzonym Postępowaniu:
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:
1) Imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon kontaktowy,
NIP oraz numer REGON,
2) w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, do której mają
zastosowanie przepisy o osobach prawnych, należy do oferty dołączyć odpis z właściwego rejestru
sądowego, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wyciąg
z ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty powyższe powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem Ogłoszenia;
4) podpisane oświadczenie Oferenta, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia „Oświadczenie Oferenta”;
5) dowód wniesienia wadium;
6) akceptacje wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia - ”Wzór umowy sprzedaży”.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana według poniższego wzoru:
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DOPISEK: "Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Audi A6 QUATTRO. Nie otwierać przed
dniem 04.09.2018 r., godz. 12.00”.
2) Oferty należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 900 – 1600 nie później jednak niż do
04.09.2018 do godz. 12.00;
3) Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni. Organizator przetargu może przedstawić Oferentowi
pisemny wniosek o przedłużenie okresu ważności oferty. Wyrażenie przez Oferenta zgody na przedłużenie
ważności oferty nie będzie upoważniać go do wprowadzenia do oferty jakichkolwiek modyfikacji;
4) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez
podania przyczyn;
5) W przypadku, w którym co najmniej dwóch Oferentów złoży najkorzystniejsze oferty na tą samą wartość,
Organizator przetargu ma prawo do zorganizowania aukcji dla tych Oferentów.

8. Inne informacje
1) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator przetargu nie
będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek poniesione koszty, niezależnie od wyników Postępowania,
a Oferent zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
2) Organizator przetargu będzie miał prawo do dokonywania w trakcie Postępowania zmiany Ogłoszenia.
3) Spółka ma prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert w każdej chwili przed
wybraniem Oferenta bez uzasadnienia i podawania przyczyn.
4) Spółka jest uprawniona do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami
Spółki określonymi w Ogłoszeniu oraz jest zgodna z interesem Spółki.
5) Spółka będzie miał prawo do unieważnienia całego Postępowania i odrzucenia wszystkich ofert w każdej
chwili przed wybraniem oferty bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Spółka nie ponosi wobec Oferentów
żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Oferent zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń
od Spółki. Spółka o unieważnieniu całego przetargu informuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.
6) Organizator przetargu wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem
Postępowania. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
7) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego pkt 5 Ogłoszenia. Wadium musi
być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane
lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone, bez odsetek, w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania
wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który
wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
8) Organizator przetargu odrzuca ofertę:
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a) jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który
nie wniósł wadium.
b) nie zawierającą informacji i dokumentów określonych w Ogłoszeniu, w szczególności w pkt. 6
Ogłoszenia.
O odrzuceniu oferty Organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
9)

Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć ze Spółką umowę pisemną w terminie 7 dni od dnia wyboru
jego oferty przez Organizatora przetargu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie
po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 14
dni od dnia wyboru Oferenta.

10) W Postępowaniu jako Oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki,
b) podmiot gospodarczy prowadzący Postępowanie oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem Postępowania,
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a)-c) powyżej,
e) osoby, które pozostają z prowadzącym Postępowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego Postępowanie.
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