Toruń, dnia 08 września 2014r.

Toruń:
sprzedaż na zasadzie licytacji samochodu osobowo- bagażowego Polonez Truck Roy 1600 i. benzyna
plus gaz.
OGŁOSZENIE – SPRZEDAŻ NA ZASADZIE LICYTACJI
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zamieszczenie ogłoszenia w UZP: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: sprzedaży mienia publicznego

SEKCJA I - SPRZEDAJĄCY:
I.1) Nazwa i adres zamawiającego Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, tel. 56) 654 41 07,
faks 56) 654 47 91 adres strony internetowej: www.zsmeie.torun.pl .
I.2) Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

SEKCJA II - PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
II.1) Określenie przedmiotu sprzedaży.
II.2) Nazwa nadana przez zamawiającego: „sprzedaż na zasadzie licytacji samochodu osobowego
bagażowego Polonez Truck Roy 1600 i - rok produkcji 1998
II.3) Określenie przedmiotu sprzedaży oraz wielkości lub zakresu sprzedaży: szczegółowo opisany w
załączonej do niniejszego ogłoszenia ekspertyzie technicznej sporządzonej w dniu 07.08.2014 r. przez
Pana Jerzego Wyżykowskiego - Rzeczoznawcę z firmy „Autoekspert- Toruń”.
II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

SEKCJA III – OPIS POJAZDU:
Samochód osobowo- bagażowy Polonez Track Roy 1600 i, stan licznika 207 830 km rok produkcji
1998 benzyna plus gaz numer rejestracyjny TYX 0287.

SEKCJA IV – CENA WYWOŁAWCZA
Zamawiający określił cenę wywoławczą za przedmiot przetargu na kwotę 1 500,00 zł brutto,
zgodnie z załączoną ekspertyzą techniczną.
SEKCJA V – PROCEDURA PRZETARGOWA:
V.1) Tryb przetargu: przetarg nieograniczony.

V.2) Kryteria oceny ofert: najwyższa cena za przedmiot sprzedaży.
V.3) Adres strony internetowej na której dostępne jest ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami
oraz wszelkie pozostałe niezbędne dokumenty i informacje: www.zsmeie.torun.pl, w zakładce
przetargi, lub do odbioru osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych,
ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń, pok. administracji.
V.4) Przetarg odbędzie się w formie licytacji w dniu 22 września 2014 r. o godzinie 12:00, w Zespole
Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w pokoju narad I piętro.
V.5) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli uczestnik zaproponuje cenę
wyższą od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.
V.6) Postąpienie wynosi 50,00 zł brutto.
V.7) Licytacja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w licytacji oraz głośne podanie
ofertowej stawki.
V.8) O rozstrzygnięciu licytacji decyduje wielkość i kolejność zgłoszenia postąpienia.
V.9) Po trzecim wywołaniu zaoferowanej stawki kolejne zgłoszenia nie zostaną przyjęte.
SEKCJA VI – UDZIAŁ W PRZETARGU:
VI.1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, po przedłożeniu Komisji Przetargowej dowodu
tożsamości.
VI.2) Przedstawiciele osób prawnych, po przedłożeniu Komisji Przetargowej aktualnego wypisu z
właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres
umocowania.
VI.3) Pełnomocnicy osób fizycznych i osób prawnych, po przedłożeniu Komisji Przetargowej
pisemnego upoważnienia zawierającego zakres umocowania (udzielone przy osobach prawnych
przez organ przedstawicielski wraz z wypisem z właściwego rejestru).
VI.4) Zamawiający nie przewiduje wadium
VI.5) W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej, osoby
bliskie lub pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności Komisji Przetargowej.
SEKCJA VII – WARUNKI DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY:
VII.1)Umowa kupna - sprzedaży auta zostanie zawarta w dniu przetargu tj. 22.09.2014r., po
ogłoszeniu przez komisję zwycięzcy przetargu.
VII.2) Zamawiający wystawi nabywcy auta fakturę VAT za przedmiot sprzedaży.
SEKCJA VIII – INFORMACJE DODATKOWE:
VIII.1) Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu zastrzega
sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

VIII.2) Informacja o unieważnieniu przetargu bez podania przyczyny umieszczona zostanie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie ZSMEiE ul. Św. Józefa 26, oraz na stronie www.zsmeie.torun.pl .
VIII.3) Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do
Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Skarga winna być wniesiona
w dniu rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyniku przetargu.
VIII.4) Do czasu rozstrzygnięcia skargi wstrzymane zostają czynności związane z wydaniem
przedmiotu przetargu.
SEKCJA IX – ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
IX.1) Ekspertyza techniczna z dnia 07.08.2014 r. wykonana przez Pana Jerzego Wyżykowskiego Rzeczoznawcę z firmy „Autoekspert- Toruń”.

