Muzeum Współczesne Wrocław
Wydział Kultury UMWr
Rynek-Ratusz 7/9
50-101 Wrocław

Wrocław, 12.7.2011

Ogłoszenie
o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego
1. Nazwa i siedziba Kupującego
Muzeum Współczesne Wrocław
Wydział Kultury UMWr
Rynek-Ratusz 7/9, 50-101 Wrocław
Tel.: 71 777 74 06, faks: 71 777 86 94
www.muzeumwspolczesne.pl
E-mail: karolina.szafraniec@um.wroc.pl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kupującego w dniu 10.8.2011 o godz. 11 przez komisję
przetargową. Termin związania ofertą Kupujący określa na 30 dni.
3. Wymagane parametry techniczne pojazdu
• rodzaj: pojazd dostawczy lub skrzyniowy z kontenerem
• rok produkcji: 2000–2010
• pojazd używany bezwypadkowy
• silnik: Diesel, pojemność do 3000 cm3
• moc silnika: min. 110 KM
• przebieg: max 250,000 km
• kabina osobowa: miejsc 3
• kabina dostawcza: min. 17 m3
• klimatyzacja: min. manualna
• skrzynia biegów: 5 biegów w przód i 1 bieg wsteczny
• elektryczne szyby
• wspomaganie kierownicy
• minimalne wymiary pojazdu: długość 400 cm, szerokość 185 cm, wysokość 195 cm
• ładowność: do 3,5 tony
4. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
– imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres
siedziby oferenta, telefon, faks, NIP oraz Numer REGON
– oferowaną cenę pojazdu
– markę pojazdu
– oświadczenie oferenta, że będący jego własnością pojazd spełnia wskazane
w pkt. 3 przez Kupującego parametry techniczne.
Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym
oferta jest wiążąca
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana według
poniższego wzoru:
Muzeum Współczesne Wrocław
Wydział Kultury UMWr
Rynek-Ratusz 7/9
50-101 Wrocław
“Oferta przetargowa na zakup używanego samochodu służbowego
dla Muzeum Współczesnego Wrocław„
Oferty pisemne należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–
15.00, nie później jednak niż do dnia 10.8.2011 (godz. 9.00), w biurze Muzeum
Współczesnego Wrocław we Wrocławiu, Rynek–Ratusz 7/9 pok. nr 6.
7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert
8. Inne informacje
1. Przetarg jest prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz.93 z późn. zm.).
2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najniższą cenę za oferowany
pojazd, po uprzednim stwierdzeniu, iż posiada on parametry techniczne wymagane
przez Kupującego.

......................................................
Miejscowość i data

.......................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę
Numer NIP ......................................................
Numer REGON ...............................................
Telefon ............................................................

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami
postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na
zakup przez Muzeum Współczesne Wrocław używanego samochodu
służbowego oraz treścią wzoru umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po potwierdzeniu
parametrów i stanu technicznego pojazdu wymaganych przez
Kupującego składam ofertę sprzedaży samochodu
marki ............................................ za kwotę ........................ zł.
(słownie: ......................................................).

......................................................
Podpis

UMOWA KUPNA SAMOCHODU
zawarta w dniu ............................ we Wrocławiu pomiędzy:
Muzeum Współczesnym Wrocław, Rynek-Ratusz 7/9, 50-101 Wrocław, RIK: 36/2011,
NIP: 897-177-39-96, REGON: 021530233 reprezentowane przez:
1. Dorotę Monkiewicz – dyrektorkę
2. Justynę Tamioła – główną księgową
zwanym w dalszej części umowy "Kupującym",
a
2. Panem/Panią ......................................................, legitymującym się dowodem
osobistym
seria ................ nr ........................ wydanym
przez ....................................................................
zamieszkałym w .................................................... przy
ul. .......................................................
zwanym w treści umowy "Sprzedającym",
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu dostawczego marki/model
(............................), rok produkcji (............................) nr silnika: (............................),
nr nadwozia: (............................), nr rejestracyjny: (............................), kolor
nadwozia: (............................), wraz z dodatkowym wyposażeniem
tj. ............................, zwanego w dalszej części Umowy „Samochodem"
§ 2.
Sprzedawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem samochodu. Samochód jest
wolny od wszelkich wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie jest przedmiotem
żadnego postępowania mogącego wywierać w chwili obecnej oraz w przyszłości
jakiekolwiek skutki w zakresie niniejszego oświadczenia Sprzedawcy. Ponadto,
Sprzedawca oświadcza, że samochód jest bez wypadkowy oraz nie posiada wad i
usterek technicznych, które nawet nieznacznie ograniczałyby jego przydatność do
użytku.
§ 3.
1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy samochód zapłaci Sprzedającemu
kwotę .......................zł brutto
(słownie:....................................................................................złotych), zgodnie z
ofertą Sprzedającego z dnia…………
2. Kwota o której, mowa w ust. 1 będzie płatna przez Kupującego na podstawie
wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT/na podstawie przedstawionego przez
Sprzedawcę rachunku (jeżeli sprzedającym będzie osoba fizyczna) w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy.

§ 4.
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania umowy.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu,
niezbędne do prawidłowego korzystania z niego, a w szczególności instrukcję
obsługi, książkę serwisową, dwie pary oryginalnych kluczyków do samochodu,
oryginał dowodu rejestracyjnego, oraz niezbędną dokumentacją wyposażenia.
3. Sprzedawca przekazuje Kupującemu w dniu zawarcia Umowy oryginał polisy
ubezpieczenia OC samochodu.
4. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego
przedmiotem sprzedaży.
§ 5.
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także
koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.
§ 6.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące, w
tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

......................................................
Sprzedający

......................................................
Kupujący

