
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym  
na sprzedaż samochodów osobowych Seat Alhambra i Fiat Panda 

 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 
27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski 
ul. Sienkiewicza 91 
powiat:    Ostrowiec Świętokrzyski   województwo:  Świętokrzyskie 
Telefon:  (41) 266-47-33 Fax:  (41) 266-43-75 
 
Ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego  

 

Fiat Panda 

silnik 40 kW pojemność 1108 cm3 
Rok produkcji   2005 
Przebieg  106 000 km 
Stan techniczny  – dobry 
Cena wywoławcza:  5 000 zł netto (słownie pięć tysięcy złotych netto)  
 
Seat Alhambra 

silnik 85 kW pojemność 1896 cm3 
Rok produkcji   2005 
Przebieg  182 000 km 
Stan techniczny  – dobry 

Cena wywoławcza:  14 000 zł netto (słownie czternaście tysięcy złotych netto) 

 
Sprzęt  stanowi własność Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o., jest wolny od wad fizycznych 
i usterek technicznych, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne 
postępowanie, którego jest przedmiotem i nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia 
 
1. Samochody można oglądać w miejscu postoju w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy 

Mickiewicza 8 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00 do 
dnia 9 lutego 2017 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Transportu 
Panem Zbigniewem Mazurkiem tel. 505 181726   

2. Oferta złożona w przetargu może dotyczyć jednego z samochodów bądź dwóch. 
Powinna zawierać:  

a) nazwisko i imię (lub nazwę firmy) oferenta, nr NIP,  
b) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy,  
c) oferowaną cenę zakupu nie niższą od ceny wywoławczej  
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,  

3. Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno samochodu"  należy złożyć w 
siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. H.Sienkiewicza 91 
sekretariat do dnia 13.02.2017 r. do godz.: 10:00 

4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków przetargu i stanu technicznego 
przedmiotu przetargu 

5. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, nabywcą zostaje oferent, który 
zaoferował cenę nabycia najwyższą z pośród złożonych ofert. Oferty z ceną niższa od 
wywoławczej zostaną odrzucone. 



6. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedający zwróci się do 
oferentów o złożenie ofert dodatkowych. 

7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia go o 
wyborze jego oferty. 

8. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny 
nabycia.  

9. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu i objęty przetargiem ani nie odpowiada za 
wady ukryte. 

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert 
 

 
 
 
 
 

Ostrowiec Świętokrzyski 24 stycznia 2017 r. 


