PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI
CHEVROLET CRUZE
OGŁOSZENIE – PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI CHEVROLET CRUZE
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie przy
ul. Mazowieckiej 21 w Krakowie w oparciu o Uchwałę Nr 25/2009 Zarządu Powiatu
w Krakowie z dnia 6 lutego 2009 r. – w sprawie zasad organizowania przetargów na sprzedaż środków trwałych
(z wyłączeniem nieruchomości)
ogłasza
przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Chevrolet Cruze
Dane pojazdu:
Nr rejestracyjny – KR 502UH
Kolor nadwozia – czarny, lakier metalizowany
Rok produkcji – 2012
Data pierwszej rejestracji – 12.11.2012 r.
Rodzaj silnika – silnik benzynowy
Pojemność/moc – 1598 ccm/91 kW (124 KM)
Stan licznika/przebieg na dzień 29.06.2017 r. – 79 542 km
Wyposażenie:
1. ABS – system zapobiegający blokowaniu kół;
2. Autoalarm;
3. Czujniki parkowania – tył;
4. Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą;
5. Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach;
6. Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach;
7. Głośniki – 4 szt.;
8. Immobilizer;
9. Kierownica pokryta skórą;
10. Klimatyzacja;
11. Kolumna kierownicy regulowana;
12. Komputer pokładowy;
13. Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie;
14. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie;
15. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia;
16. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania;
17. Podłokietnik centralny przedni;
18. Poduszka powietrzna kierowcy;
19. Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia;
20. Poduszki powietrzne boczne;
21. Radioodtwarzacz CD + MP3;
22. Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie;
23. Sterowanie radiem w kierownicy;
24. System kontroli trakcji TCS;
25. System stabilizacji toru jazdy ESC;
26. System wspomagania nagłego hamowania BAS;
27. Szyby przednie regulowane elektrycznie;
28. Szyby tylne regulowane elektrycznie
29. Światła p/mgielne przednie;
30. Tarcze kół alum. 16”;
31. Tempomat;
32. Wskaźnik temperatury zewnętrznej;
33. Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz;
34. Zamek centralny zdalnie sterowany;
35. Zestaw naprawczy opon;
36. Złącze „AUX”;
37. Komplet kół z oponami letnimi na obręczach aluminiowych.
Samochód Chevrolet Cruze można oglądać w siedzibie Sprzedającego w Krakowie przy
ul. Mazowieckiej 21 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z
pracownikiem Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego numer telefonu: 12 299 74 57 w terminie od 18.07.2017 r. do 02.08.2017 r.

Cena wywoławcza pojazdu – 25 000,00 złotych
Warunki przetargu:
1. Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Chevrolet Cruze”, w
terminie do dnia 03 sierpnia 2017 r., do godz. 1000 na Dzienniku podawczym Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego:
ul. Mazowiecka 21, 30 – 019 Kraków, pokój 910.
2. Oferta winna zawierać:
1. imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy,
2. oferowaną cenę,
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu,
4. kopię dowodu uiszczenia wadium.
1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu (tj. 2
500,00 zł) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego:
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa
nr rachunku: 46 1560 0013 2568 2820 4530 0001
najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2017 roku.
1. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
2. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta zostanie zwrócone.
3. Wadium przepada na rzecz Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, jeżeli uczestnik, którego oferta została wybrana uchyli się
od zawarcia umowy.
4. Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.
5. W przypadku gdy uczestnicy zaoferują taką samą cenę – Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między
tymi oferentami, wyznaczając termin licytacji.
6. Sprzedaż nastąpi na podstawie umowy przygotowanej przez Sprzedającego.
7. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego
oferty.
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
9. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi Kupujący.
10. Kupujący, który w terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo nabycia i złożone wadium.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie (ul. Mazowiecka 21) dnia
03.08.2017 r. o godz. 10:30.
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