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Sochaczew, 10 września 2020 roku

Ogłoszenie w sprawie przetargu na sprzedaż pojazdu marki Toyota Avensis

Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502), ul. Inżynierska 32 ogłasza przetarg na sprzedaż
pojazdu marki Toyota Avensis.

Termin przetargu i otwarcia ofert: 02.10.2020 r., godz. 12:00
Miejsce przetargu i otwarcia ofert: Siedziba spółki
Tryb postępowania: Przetarg pisemny
Opis przedmiotu sprzedaży:
Pojazd marki Toyota Avensis WSC 47S2
Typ: T27
Rok produkcji: 2014
Rodzaj pojazdu: osobowy
Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy
Przebieg: 195 070 km
Skrzynia biegów: automat
Pojazd z uszkodzoną automatyczną skrzynią biegów.
Stan prawny: wolny od praw zależnych
Ze stanem fizycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży mogą się Państwo zapoznać w siedzibie Spółki
w okresie od dnia 10.09.2020 do dnia 01.10.2020 w godzinach 07-15
Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu:
Łukasz Słoma, numer telefonu 669 123 393
Selena Majcher, numer telefonu 605 132 339
U wyżej wymienionych osób mają Państwo również możliwość zasięgnąć informacji o sposobie
udostępniania Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych.
Wysokość wywoławczej ceny sprzedaży netto: 14 100 PLN netto
Wadium: 1 410 PLN netto (równowartość 10% ceny sprzedaży netto)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.08.2020 przelewem na numer rachunku Spółki Bank PKO
BP S.A. 30 1020 1042 0000 8502 0272 9960, w tytule prosimy wskazać „Wadium do przetargu na
sprzedaż pojazdu Toyota Avensis”
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Informujemy, że w przypadku, gdy oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie
przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg,
wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku, prowadzący przetarg
powiadomi pisemnie uczestnika postępowania, który złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą pod
względem ceny ofertę, nie niższą od ceny wywoławczej wskazanej w ogłoszeniu, o możliwości nabycia
i nieprzekraczalnym terminie podpisania umowy sprzedaży.
Warunki dopuszczenia do udziału w przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną.
W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a)

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, jak też likwidatorzy i prokurenci;

b)

podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej;

c)

osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem
przetargu;

d)

małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a - c;

e)

osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego
przetarg.

Ofertę składa się w formie pisemnej, zgodnie z formularzem ofertowym, zawierającą:
a)

imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
numer telefonu kontaktowego;

b)

datę sporządzenia oferty;

c)

przedmiot oferty oraz oferowaną cenę netto, która nie może być niższa od ceny
wywoławczej;

d)

oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami sprzedaży, spełnia i akceptuje jego
warunki;

e)

potwierdzenie wniesienia wadium;

f)

oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem fizycznym i prawnym przedmiotu
sprzedaży lub że z oględzin rezygnuje i ponosi odpowiedzialność za skutki z tego wynikające;

g)

inne dokumenty i informacje, o których mowa w treści ogłoszenia;

h)

podpis oferenta.

Termin, forma i miejsce składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.10.2020 do godziny 10:00

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w nieprzejrzystej, trwale zaklejonej kopercie
osobiście w siedzibie Spółki albo przesyła pocztą na adres Spółki. Ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami składa się w języku polskim. Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania
ofert.
Koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:
„ENERGOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. INŻYNIERSKA 32
96- 502 SOCHACZEW
SEKRETARIAT
OFERTA NA ZAKUP: … (nazwa przedmiotu sprzedaży)
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: … (dzień otwarcia ofert)

Koperta musi zawierać również adres oferenta. Oferty doręczone po terminie składania ofert
pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres oferenta podany na kopercie.
Oferta jest wiążąca do czasu zakończenia postępowania albo jej wycofania.
Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych wyłącznie przed upływem
terminu do składania ofert, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oświadczenie o wycofaniu oferty doręczone po upływie terminu do składania ofert skutkuje
przepadkiem wadium na rzecz Spółki, nawet jeśli zostało wysłane przed upływem tego terminu.
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert, zawierających taką samą najkorzystniejszą cenę,
oferentom, którzy je złożyli zostanie wyznaczony dodatkowy termin na złożenie ofert dodatkowych.
Cena zaproponowana w ofercie dodatkowej nie może być niższa, niż cena pierwszej oferty.
W przypadku, gdy ponowne złożenie ofert nie pozwoli rozstrzygnąć postępowania, sprzedaż nastąpi w
drodze przetargu ustnego, przeprowadzonego pomiędzy oferentami, którzy złożyli oferty dodatkowe
na taką samą cenę.
Organizatorowi przetargu przysługuje w każdym czasie prawo unieważnienia postępowania
w całości lub w części, bez podania przyczyny.
Odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.
Oferenci mają obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i
złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia poprzez zaznaczenie jednej z opcji o których mowa
w pkt 6 formularza ofertowego.
Informujemy, że w przypadku, gdy oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie
przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg,
wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku przystąpienia do przetargu osoby fizycznej warunkiem niezbędnym do udziału w
przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych
osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania przetargowego.

W postępowaniu nie przysługuje prawo do składania zażaleń, odwołań, skarg itp.

Załączniki:
1. Dokumentacja rzeczoznawcy
2. Formularz ofertowy

