ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A, ogłasza
pierwszy publiczny przetarg pisemny na sprzedaż n/w środków trwałych:
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH w Starogardzie Gd.
ul. Mickiewicza 9,
83 - 200 Starogard Gdański
pozycja nr 1:
Samochód osobowy marki CHEVROLET model AVEO 1,2 MR’ 04, o nr VIN:
KL1SF48TJ7B785710, rok produkcji 2007 o nr inwentarzowym 741-773
Oferty z ceną należy składać w biurze podawczym w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk do dnia 22.07.2021 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.12:30. Powyższy sprzęt można oglądać w
jednostce RDW w dniach od 06.07.2021 r. do 22.07.2021 r.
Wszelkich informacji o stanie technicznym w/w środków trwałych można uzyskać pod nr
telefonu:
RDW Starogard Gd. – 58 / 562 - 69 - 70
w godz. 8 -14.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto:
94 1020 1811 0000 0902 0312 5234
do dnia 21.07.2021 r. do godz. 12:00.
Oferent zamieści formularz oferty w kopercie oznaczonej napisem:
„OFERTA NA ZAKUP ……………..………”. Nie otwierać przed 22.07.2021 r. do godz. 12:30.

DYREKTOR ZDW w Gdańsku
Grzegorz Stachowiak

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W GDASKU

DOKUMENTY PRZETARGOWE
Sprzedaż: SAMOCHODU OSOBOWEGO

Sporządził: Piotr Sosnowski
ZDW Gdańsk
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INSTRUKCJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY:
1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A ogłasza pierwszy
publiczny przetarg pisemny (zgodnie z Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz.
444 i Nr 107, poz. 464 oraz z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280 i uchwałą nr 752/XLII/05
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2005 roku) na sprzedaż n/w środków
trwałych:
pozycja nr 1:
Samochód osobowy marki CHEVROLET model AVEO 1,2
KL1SF48TJ7B785710, rok produkcji 2007 o nr inwentarzowym 741-773

MR’

04,

o

nr

VIN:

2. Powyższy sprzęt można oglądać pod w/w adresem w dniach od 06.07.2021 r. do 22.07.2021 r.
3. Oferent zamieści formularz oferty w kopercie oznaczonej napisem:
„OFERTA NA ZAKUP ……………..………”. Nie otwierać przed 22.07.2021 r. do godz. 12:30.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
5. Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć do dnia 22.07.2021 r. do godz. 12:00, w siedzibie
sprzedawcy w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa
11A.
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni.
6. Cena wywoławcza wynosi:
pozycja nr 1:
Samochód osobowy marki CHEVROLET model AVEO 1,2
KL1SF48TJ7B785710, rok produkcji 2007 o nr inwentarzowym 741-773
cena wywoławcza: 3 400,00 zł.

MR’

04,

o

nr

VIN:

7. Oferta powinna zawierać wypełniony, załączony do instrukcji formularz oferty, kopię dowodu
wpłacenia wadium.
8. Przystępując do przetargu oferent jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej.
9. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu na konto:
94 1020 1811 0000 0902 0312 5234
do dnia 21.07.2021 r. do godz. 12:00.
Na poleceniu przelewu musi być adnotacja „Wadium-przetarg na sprzedaż ………………………..”
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia
równej co najmniej cenie wywoławczej.
10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
11. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia.
12. Wadium przepada, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
14. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
15. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert oraz ustala, które z nich są ważne, a następnie
wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
16. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje
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przetarg w formie licytacji.
17. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu
zaofiarowali tę samą cenę.
18. Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku, 80-788 Gdańsk, ul. Mostowa 11A, budynek B, pokój nr 2.
19. Za zakupiony sprzęt należy zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
20. Zakupiony w/w środek trwały będzie przekazany protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu
odbioru oraz sporządzona zostanie umowa sprzedaży.
21. Szczegółowych informacji dot. sprzedawanego sprzętu udziela w godz. 8 -14:
RDW Starogard Gd. – 58 / 562 - 69 - 70
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