Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Paryżu
Paryż, 26 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
o sprzedaży służbowego środka transportu
Ambasada RP w Paryżu uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży służbowego pojazdu FIAT CROMA
(aktualne dane pojazdu w zał. nr 1).
Sprzedaż odbędzie się w trybie pisemnego przetargu publicznego. Cena wywoławcza to
1 500,00 EUR netto (tysiąc pięćset euro 00/100).
Pojazd można oglądać w siedzibie Ambasady RP w Paryżu (57, rue Saint Dominique, 75007, Paryż) w
dni robocze w godzinach 9h00-17h00, po wcześniejszym umówieniu się z nadzorującym sprzedaż
pracownikiem placówki (telefonicznie 01.43.17.34.03 lub mailowo joanna.bienczak@msz.gov.pl).
Oferty z proponowaną kwotą zakupu należy składać w siedzibie Ambasady w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „sprzedaż pojazdu FIAT CROMA” najpóźniej do dnia 13 maja 2016 roku do godziny
13h00. Do złożenia oferty obowiązkowo wykorzystać należy załączony wzór (zał. nr 2). Złożoną ofertę
potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Ambasady wadium w kwocie 10% ceny
wywoławczej, tj. 150,00 EUR (sto pięćdziesiąt euro 00/100). Niepełna lub niepodpisana oferta
zostanie odrzucona. Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia
oferty.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 13 maja 2016 roku o godzinie 15h00. Samochód zostanie
sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. Wpłaconą przez niego kwotę wadium
zaliczy się na poczet ceny. Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie
Ambasady.
W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w
formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.
Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od
rozstrzygnięcia postępowania. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie. Przystępując do
przetargu wyraża zgodę na opłacenie wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług,
opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych) wymaganych przez władze francuskie,
polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.
Ambasada RP w Paryżu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili bez
rozstrzygnięcia bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Zał. 1 – dane i zdjęcia pojazdu
Zał. 2 – formularz ofertowy
1, rue de Talleyrand, 75007 Paris, France - Telefon : + 33 1 43 17 34 00 - Fax : + 33 1 43 17 34 01

Zał. 1 do ogłoszenia o sprzedaży służbowego środka transportu

Dane i zdjęcia pojazdu:

FIAT CROMA
Numer rejestracyjny: 93CD661
Numer nadwozia: ZFA19400002063883
Moc silnika: 103 KM
Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa
Ilość cylindrów: 4
Pojemność silnika w cm³: 1796
Rok produkcji: 2007
Data zakupu: 20 grudnia 2006
Kolor: szary metalik
Wyposażenie dodatkowe: radio, automatyczna klimatyzacja, czujniki parkowania
Przebieg na dzień 26 kwietnia 2016 – 108 419 km
Stan techniczny: średni
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Zał. 2 do ogłoszenia o sprzedaży służbowego środka transportu

Formularz ofertowy
Oferta zakupu pojazdu służbowego FIAT CROMA skierowana do Ambasady RP w Paryżu

Nazwa oferenta (imię i nazwisko lub nazwa firmy) -

.………………………………………………………..

W przypadku firmy imię i nazwisko oraz funkcja podpisującego -

…………………………………………………………

Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy -

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Proponowana cena w walucie euro -

…………………………………………………………

Forma płatności -

gotówka – przelew bankowy
(niepotrzebne skreślić)

Niniejszym oświadczam, iż:
zapoznałem się ze stanem pojazdu i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń
z pełną odpowiedzialnością rezygnuję z oględzin pojazdu
(niepotrzebne skreślić)

Data, miejsce i własnoręczny, czytelny podpis
…………………………………………………………

Dla firm:

…………………………………………………………
miejsce na pieczęć firmową
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