REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
26-612 Radom ul. B. Limanowskiego 42
Regon: 000303060
NIP: 948-16-24-611

Telefony: Tel./fax: 48 340 10 44

e-mail:administracja@rckik.radom.pl

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K.Vietha
w Radomiu ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom
Przetarg ofertowy na sprzedaż nw. samochodu:

L.p.

MARKA /MODEL

ROK
PRODUKCJI

PRZEBIEG

CENA
WYWOŁAWCZA
BRUTTO

Volkswagen Touran
- Pojemność: 1896 ccm/77 kW (105 KM),
- Rodzaj paliwa : olej nąpedowy
- Kolor: srebrny
- Rodzaj nadwozia: 5 drzwiowy osobowy
- Silnik z zapłonem samoczynnym
- ABS
- Skrzynia biegów: manualna, 6 biegowa
- Alarm
- Immobilizer
- Klimatyzacja manualna
- Radio CD mp3

1.

1.

2008

368360 km

13140,00 zł

Informacje ogólne.

Oferta pisemna powinna zawierać :








Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię , dokładny adres zamieszkania ),
natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę oraz wypis z
właściwego rejestru lub pełnomocnictwo do podpisania oferty,
Oferowaną cenę – nie niższą od ceny wywoławczej.
Oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny kupowanego pojazdu i tytułu ewentualnych
wad ukrytych nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do RCKiK
Oświadczenie oferenta, że są mu znane niniejsze warunki sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Podpis oferenta lub osoby upełnomocnieniem do reprezentowania oferenta.

Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na zakup samochodu objętego sprzedażą.
2. Składanie ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętym „opakowaniu” - kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta
powinna być złożona w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w
Radomiu, 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42 sekretariat, I piętro, nie później niż do dnia 25-10-2018 r.
do godziny 1000
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 25-10-2018 roku o godzinie 1010 w siedzibie

Sprzedającego sekretariat, I piętro, 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42.
Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K.Vietha
w Radomiu ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom

Volkswagen Touran
Wszelkie koszty transakcji sprzedaży pojazdu obciążają oferenta.
5. Informacje dodatkowe
Uzgodnienie terminu oględzin oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanego do sprzedaży środka
trwałego można uzyskać telefonicznie pod numerami:
Telefony kontaktowe



Osoba uprawniona do kontaktów

48 340 10 44

Ewa Jaroszek

6. Zdjęcia:
- Załącznik 1

Uwaga:
1. RCKiK zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży, prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania
którejkolwiek z ofert i unieważnienie sprzedaży bez podania przyczyny.
2. W związku z obowiązującymi RCKiK procedurami zewnętrznymi, zawarcie umowy przenoszącej
własność pojazdu nastąpi bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez organ założycielski –
Ministra Zdrowia.
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