SPRZEDAJĄCY :
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Radzików, 05-870 Błonie
tel. (22) 733 45 00
fax. (0-22) 725 47 14
www.ihar.edu.pl
e-mail: postbox.@ihar.edu.pl
NIP: 529-000-70-29
REGON: 0000079480
OGLOSZENIE (aktualne)
Postepowanie prowadzone w trybie :
Przetargu publicznego pisemnego pn:
SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO W IHAR - PIB W RADZIKOWIE
Postępowanie prowadzi się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października
1993 r. ( Dz. U. nr 113 poz. 97 poz. 443) w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków
trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

Postępowanie prowadzi się w języku polskim i Sprzedający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, i
oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.
Miejsce ogłoszenia przetargu:
1. Strona: www.ihar.edu.pl; Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – zakładka Zamówienia publiczne:
zbędne składniki majątkowe.
2. Miejsce publiczne dostępne w siedzibie Zamawiającego - Budynek Laboratorium II, tablica ogłoszeń,
Sprzedający oczekuje, że Oferenci zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego Ogłoszenia. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia
oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Sprzedającego.

Radzików, dnia 01.03.2019 r.

Sporządził:

Akceptuję:

Rafał Stodulski

Prof. dr hab. Henryk Bujak

OGŁOSZENIE O PRZETAGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
SŁUŻBOWEGO W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN –
PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM Z SIEDZIBĄ W RADZIKOWIE
1. NAZWA ORAZ ADRES SPRZEDAJĄCEGO:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg publiczny pisemny
3. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
Marka: FSC
Model: Żuk A07
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
Rodzaj paliwa: benzyna
Nr rejestracyjny: WZ 5356N
Rok produkcji: 1994
Data pierwszej rejestracji: 28.04.1994
Karta pojazdu: nie wydano
Rodzaj nadwozia: furgon zabudowane blaszane
Kolor powłoki lakierniczej: beżowy
Pojemność / moc silnika : 2120 / 51 kW
Numer identyfikacyjny (VIN): SUL0711HR0572509
Wskazania drogomierza: 74361 km
Maksymalna masa całkowita: 2500 kg
Dopuszczalna ładowność: 850 kg
Konstrukcja: rama
Rodzaj skrzyni biegów: manualna

CENA WYWOŁAWCZA:
Brutto: 4500,00 PLN. słownie: (cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
4. MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN POJAZDU
1. Samochód służbowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w miejscowości
Sandomierz przy ul. Słowackiego 17, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wcześniejszym
ustaleniu daty i godziny dokonania oględzin z Panem Rafałem Stodulskim.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Rafał Stodulski tel. 695-397-024
5. WARUNKI UDZIAŁU W PRZTARGU:
1) Złożenie oferty ( załącznik nr 1 – formularz oferty )
2) Wpłacenie wadium w wysokości 450,00 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
do dnia 11 marca do godziny 13.00 na rachunek bankowy Banku BGŻ S.A. w Warszawie
47 2030 0045 1110 0000 0094 2390 z dopiskiem Wadium - ŻUK
3) Wadium wnosi się przed terminem składania ofert.
4) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, kupujący składa wraz z ofertą.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY POD RYGOREM NIEWŻNOŚCI :
1. Oferta powinna zawierać, imię, nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę
firmy i adres siedziby oferenta, telefon, fax, NIP, oraz numer REGON. W przypadku
przystąpienia do przetargu przedsiębiorcy należy do oferty dołączyć aktualny odpis z
właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 – miesięcy przed upływem terminu
składania ofert lub informację o wpisie do CEIDG.
2. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
4. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr. 1
5. Sprzedający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej
6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Podpisy Oferenta
na wymaganych dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować
osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem
i nazwiskiem
osoby podpisującej.
7. Ofertę sporządza się w języku polskim , w sposób staranny, czytelny i trwały.
Stwierdzone przez oferenta w ofercie błędy w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się
poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisania nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki. Zaleca się aby oferent trwale zbroszurował ofertę
oraz ponumerował jej strony. Wszystkie koszty z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
oferent.

8. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny
odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 – miesięcy przed upływem
terminu składania Ofert, a w przypadku przedsiębiorstwa informację o wpisie do CEIDG.
9. Oferent składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia.
Zamkniętą koperta lub inne opakowanie muszą zawierać oznaczenie .

OFERTA ZŁOŻONA W PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
SŁUŻBOWEGO.
NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU OTWARCIA OFERT.

7. KRYTERIA OCENY OFERT
cena – 100 pkt.
Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną.
8. MIEJSCE I ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego – tj. Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Radzikowie, 05-870 Błonie w Kancelarii
Instytutu tj. Laboratoriom nr II pok. 39 ( parter ) do dnia 11.03.2019 r. godz. 13:00
2) Jeżeli w formularzu oferty cenę napisaną słownie podano inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
9. MIEJSCE I ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2019 w siedzibie Sprzedającego tj. Instytucie Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie, 05-870 Błonie o
godz. 13.15 w budynku Laboratorium nr II pok. 33
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Termin związania ofertą wynosi 14 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. ODRZUCENIE OFERTY
Sprzedający odrzuca ofertę jeżeli:

a) Zostanie złożona po terminie,

b) nie została zabezpieczona wadium,
c) Została złożona w niewłaściwym miejscu.
d) Jest nieczytelna lub budząca wątpliwości co do treści, prawdziwości danych w niej
zwartych.
e) Nie zawiera wymaganych dokumentów (tj. załącznika nr 1 –formularz oferty )
12. INNE POSTANOWIENIA
1) Sprzedający wybierze z pośród złożonych ofert ofertę najkorzystniejszą, która zawiera najwyższą
cenę.
2) Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie choć jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
3) W przypadku gdy zostały złożone oferty o takiej samej cenie sprzedający kontynuuje przetarg w
formie licytacji pomiędzy tymi oferentami.
4) Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania oferentowi
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5) w przypadku wycofania się / niedopełnienia dalszych formalności przez Oferenta o

najkorzystniejszej cenie Sprzedający może wskazać następnego Oferenta z najkorzystniejszą
ceną.
6) Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania , bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

13. ZAŁĄCZNIKI
1) Załącznik nr. 1 – formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 1

………………….., dnia…………..
……………………………………………..

(Miejscowość, data)

…………………………………………….
(Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/nazwa i siedziba)
Numer NIP ........................
Numer REGON ..................
Tel .....................................
FORMULARZ OFERTY
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania
przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego
w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie oraz treścią wzoru umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz Oświadczam, że zapoznałem się ze
stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z
oględzin
(w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*
składam ofertę zakupu samochodu: ŻUK A07
za kwotę ...................... ……………………………………………………………………zł brutto
(słownie złotych: …..……………………………………………………………………………).
Warunki zapłaty: .............................................................

W załączeniu:

1 ..............................................
2 ..............................................
…………………………………….
* - niepotrzebne skreśl

