BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE OFERT
PISEMNYCH NA SPRZEDAś MYJNI SAMOCHODOWEJ
WYCOFANEJ Z UśYTKOWANIA.

Producent
ISTOBAL
HISZPANIA

Model

Rok produkcji

M-12

1999

Ilość wykonanych

Cena

myć

wywoławcza

około 120 tys.

8000 zł

Uwagi

Myjnię samochodową moŜna oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.
(022)5856545. Wpłata wadium (gotówką) w wysokości 10% ceny wywoławczej oraz składanie ofert
następuje dnia 12 listopada 2008 r. w godz. 900 – 1100 przy ul. Samochodowej 5 w Warszawie. Wyniki
przetargu zostaną podane na tablicy ogłoszeń przy ul. Samochodowej 5 w Warszawie dnia 12.11.2008 r.
o godz. 1200 oraz na stronie internetowej www.bip.abw.gov.pl.

Odbiór i demontaŜ myjni po stronie kupującego w terminie do 14 listopada 2008 r.
Dodatkowe informacje o przetargu moŜna uzyskać pod numerem tel. (0-22) 5856494.

Biuro Administracyjno-Gospodarcze ABW zastrzega sobie prawo
do wycofania myjni samochodowej z przetargu a takŜe do przerwania
przetargu bez podania przyczyn.

ZASADY PRZETARGU
1.

Przetarg organizowany przez Wydział Transportu Biura Administracyjno-Gospodarczego ABW
jest przetargiem nieograniczonym.

2.

Przetarg przeprowadza się w formie ofert pisemnych.

3.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości ok. 10 % ceny wywoławczej
sprzedawanej myjni samochodowej przed złoŜeniem oferty.

4.

Wadium złoŜone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

5.

Wadium złoŜone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone naleŜy
odebrać do 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

6.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadkach, kiedy:
a) Ŝaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy (zapłaty oferowanej ceny).

7.

Ofertę wypełnia się na druku zgodnym z drukiem oferty.

8.

Ofertę składa się za pokwitowaniem w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym
w ogłoszeniu.

9.

Komisja przetargowa po otwarciu oferty sprawdza jej treść pod względem formalnym.

10. Oferta niezawierająca danych, określonych w druku oferty lub, gdy dane te są niekompletne, nieczytelne
lub budzące wątpliwości albo oferowana cena jest niŜsza od ceny wywoławczej, jest przez komisję
odrzucana.
11. ZłoŜenie jednej waŜnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
12. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyŜszą cenę.
13. W przypadku ustalenia, Ŝe dwóch lub więcej oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja postanawia
o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej między zainteresowanymi, o terminie licytacji
zawiadamia komisja.
14. Wyniki przetargu komisja udostępnia zainteresowanym w miejscu i czasie podanym w ogłoszeniu.
15. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia i odebrać przedmiot przetargu po uprzednim
zdemontowaniu go we własnym zakresie, w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 dni robocze licząc od dnia
następnego po wywieszeniu wyników przetargu.
19. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i wady ukryte
przedmiotu przetargu.

L.dz. G-IV/_____/200__

Warszawa, dnia __________ 200__r.

OFERTA
Ja, niŜej podpisany(a)..………………………………...…………………………………
(imię i nazwisko lub pieczęć firmy)

NIP ………………….…..………………………….……………………………….…...
zamieszkały(a)….………………………………………………………………..…….…
(kod, miejscowość, ulica, nr telefonu kontaktowego)

……………………………………………………………………………………..……..

deklaruję chęć nabycia w przetargu myjni samochodowej wymienionej w ogłoszeniu:

ISTOBAL M-12
Za powyŜszą myjnię samochodową oferuję kwotę ...……………………..………......zł.
(słownie:……...………………………………..………………………...……………zł.)

Jednocześnie oświadczam, Ŝe znane mi są zasady organizowanego przez BAG ABW
przetargu, które akceptuję oraz, Ŝe jest mi znany stan techniczny ww. myjni
samochodowej.
Wadium w wysokości ………………….zł.
(słownie:.………………………………………………………………...……………zł.)
wpłaciłem(łam) w kasie przetargu otrzymując dowód wpłaty nr
...……….…………...….…..

……………………………………
(podpis)

Informację wytworzył: Artur Rosa
Data wytworzenia informacji: 04.11.2008 r.

ZWYCIĘSKA OFERTA WYŁONIONA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W FORMIE OFERT PISEMNYCH
PRZEPROWADZONYM W DNIU 12 LISTOPADA 2008r.
URZĄDZENIE

Poz.

Nazwa urządzenia

Rok
prod

Numer
identyfikacyjny

Cena
wywoławcza

Numer oferty

Cena
nabycia

UWAGI

1

MYJNIA SAMOCHODOWA
ISTOBAL M-12

1999

_________________

8 000

G-IV-2564/2008

8 000,00 zł

NABYWCA

UWAGA !!! NABYWCA ODBIERZE MYJNIĘ W PRZECIĄGU 3 DNI ROBOCZYCH OD CHWILI
OGŁOSZENIA WYNIKÓW.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ppor. Artur Rosa
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