OGŁOSZENIE
I konkurs ofert na sprzedaż samochodu
1. Gmina Iłowa – zwana dalej Sprzedającym – z siedzibą w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27
zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki
Volkswagen Transporter,
-rok produkcji: 1998,
-przebieg: 276662 km.
2. Oferty należy składać na formularzu ofertowym /załącznik nr 1/.
3. Cena oferty (cena minimalna) nie może być niższa niż 1000,00zł brutto /słownie: jeden
tysiąc złotych 00/100/.
4. Oferent może dokonać oględzin pojazdu w dni powszednie po uprzednim ustaleniu
terminu w poniedziałki do piątku w godz. 8:00 – 15.00. Miejsce oględzin pojazdu: parking
ZGKiM w Iłowej ul. Żeromskiego 25.
5. Oferty w kopertach z opisem „OFERTA VW Transporter” należy składać w siedzibie
Sprzedającego: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, I piętro pok. Nr 14, sekretariat w
terminie do 16 listopada 2018r. do godz. 15.00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w
siedzibie Sprzedającego, w pok. nr 8 w dniu 16 listopada 2018r. o godz.15:15. Otwarcie ofert
jest jawne.
6. Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia konkursu. Sprzedający
zawrze umowę sprzedaży z uczestnikiem konkursu (oferentem), który złożył ofertę
najkorzystniejszą, tj.: ofertę z najwyższą ceną brutto. Wzór umowy (Załącznik nr 2).
7. Oferent, którego oferta została w przetargu uznana za najkorzystniejszą jest nią związany
do czasu zawarcia umowy, nie później jednak niż 7 dni liczone od dnia otwarcia ofert.
8. W przypadku wycofania się Oferenta z najkorzystniejszą ofertą wybiera się ofertę
następną w kolejności z najkorzystniejszą zaoferowaną ceną.
9. W przypadku złożonych równoważnych najkorzystniejszych ofert Sprzedający
przeprowadzi w dniu przeprowadzania postępowania licytację ustną, podczas której
postąpienie będzie wynosić 10% ceny minimalnej tj. 100,00zł (słownie: sto złotych).

10. Konkurs kończy się wynikiem negatywnym w sytuacji, w której żaden z uczestników nie
zaoferował ceny równej bądź przewyższającej cenę minimalną, bądź nie wpłynęła żadna
oferta do siedziby Sprzedającego.
11. Sprzedający do dnia zawarcia umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez
podania przyczyn.

12. Uwagi:
Osoba reprezentująca inną osobę fizyczną lub prawną (również współmałżonka), winna
okazać się stosowną dokumentacją, potwierdzającą pełnomocnictwo do reprezentowania.
13. Wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty można pobrać ze strony internetowej
www.ilowa.info.pl bądź otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego
27 pod nr 68 368 14 15. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Wojciech
Kaczmarski.
14. Na udostępniane oferentom dokumenty konkursu ofert składają się:
a) ogłoszenie,
b) formularz oferty,
c) wzór umowy.
15. Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sprzedającego
(www.ilowa.info.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.

Iłowa, dnia 09 listopada 2018r.

