Olsztynek, dnia 11.03.2015 r.

DYREKTOR
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO
W OLSZTYNKU
OGŁOSZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN T4 Furgon 1.9 TD.

1. Nazwa i adres sprzedającego:
Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23,
11-015 Olsztynek, tel. (89) 519 21 64, faks (89) 519 38 45, strona internetowa:
www.muzeumolsztynek.pl
2. Parametry sprzedawanego samochodu służbowego:
1) marka: Volkswagen,
2) model samochodu: T4, Furgon 1.9 TD
3) wersja: T4, numer rejestracyjny ONH 0768,
4) rodzaj samochodu: samochód ciężarowy do 3.5 t,
5) rok produkcji: 1998,
6) przebieg: 317000 km,
7) data pierwszej rejestracji: 25.08.1999 r.,
8) rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe, 8 osobowe,
9) pojemność silnika: 1896 cm3,
10) moc silnika: 50 kW .
3. Cena wywoławcza: brutto 5 000,00 złotych. Samochód zostanie sprzedany oferentowi,
który zaoferuje najwyższą cenę zakupu, przy czym cena zakupu nie może być niższa od
ceny wywoławczej.
4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
- Oferty należy składać w terminie do dnia 19.03.2015 r. do godz. 10:00 w sekretariacie
Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku, ul. Leśna 23.
- Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2015 r. o godzinie 10.15.
5. Wymagania, jakim musi odpowiadać oferta:
1) oferta pisemna złożona w przetargu musi zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem sprzedawanego samochodu
służbowego lub ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z
oględzin,
2) sprzedający proponuje przygotować ofertę na formularzu, którego wzór dostępny jest w
siedzibie sprzedającego lub na stronie internetowej www.muzeumolsztynek.pl,
6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód służbowy.

Samochód można oglądać w dniach 11.03.2015 r. – 18.03.2015 r. w godz. od 9:00 do
14:00 w siedzibie sprzedającego – 11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23. Wskazane jest
wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny przyjazdu pod numerem telefonu
(89) 5191230.
7. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
1) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00
złotych,
2) wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,
3) wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,
4) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli
się od zawarcia umowy sprzedaży,
5) wadium należy wpłacić w kasie sprzedającego lub na rachunek bankowy 23 8823 0007
2001 0000 0491 000 1 w terminie do dnia 19.03.2015 r. do godz. 10:00.
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1) oferty należy składać w terminie do dnia 19.03.2015 r. do godz. 10:00 w sekretariacie
Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku, ul. Leśna 23,
2) wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na kupno samochodu”,
3) termin związania ofertą – 14 dni.
9. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyn.
10. Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli:
1) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium,
2) zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub nie zawiera podpisu.
11. Termin zawarcia umowy sprzedaży: w ciągu 7 dni licząc od upływu terminu składania
ofert.

