
Zegluga Swinoujsku

ul. WybrzeZe WladyslawalY 12

72-600 SwinoujScie

tel.: +48 91 321 21 40 wew.22
NIP: 8551478049 REGON: 810504943

ZAPROS
do zlo2enia oferty na

Swinoujscie 09 czerwca 2020 r.

ZENIE
zakup samochodu

Gmina Miasto Swinouj6cie ul. Wojska Polskiego t/5,72-600 SwinoujScie (NlP: 855-15-71-
375), kt6rej zadania w zakresie objqtym przedmiotem zaproszenia realizuje Zegluga

Swinoujska ul. Wyb. Wfadystawa lV 12 w Swinoujdciu tel.: 91 321 55 45,fax.91327 ggTg

zaprasza do zfo2enia oferty na:

,,Zakup samochodu ciq2arowego bqdqcego wlasnoiciq Gminy Miasta Swinoujicie"

2. Przedmiotem spqeda2y jest samoch6d Ford Transit Van 3301 nr rej. ZSW X060 wraz

dokumentami i wyposa2eniem,

3. Opis przedmiotu zawiera zalqcznik nr l- do zaproszenia.

4. Miejsce itermin otwarcia ofert:
Dnia 15-06-2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zeglugi Swinoujskiej pok. 6

5. Miejsce itermin, w kt6rym mo2na obejrze6 samoch6d:
Zachqcamy do dokonania oglqdzin samochodu bqdqcego przedmiotem sprzeda2y przed

zlozeniem oferty. Oglqdziny sq mozliwe na placu przy Warsztatach Pogotowia Technicznego

Zeglugi Swinoujskiej przy ul. Rogoziriskiego 4 w Swinouj5ciu, po uprzednim uzgodnieniu

telefonicznym: 531 895 560

6. Termin, miejsce i tryb zfo2enia oferty:
1) Ofertq (zalqcznik nr 2) wrazzzalqcznikami nale2y zlo2yiw zaklejonej kopercie.

Koperta musi by6 zaadresowana wg. poni2szego wzoru:
ZEGLUGA SWtruOU:SfA ul. Wybrze2e WtadystawalV 12,72-600 Swinoujdcie

,,OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU FORD TRANSIT nr rej. ZSW X050"
2) Oferty nale2y skladad w dni robocze od poniedzialku do piqtku w godz.7.3O-I4,30 nie

p6lniej jednak ni2 do dnia 16 czerwca 2020 roku do godziny 9.00, przy czvm za zlo2enie

oferty rozumie siq moment wplywu oferty, w siedzibie Zeglugi Swinoujskiej ul.

Wyb rze2e Wla dyslawa lV L2,7 2-600 Swi n o uj5cie.

7. Wymagania jakim powinna odpowiadai oferta:

1) Oferta pod rygorem niewa2nodci musi by6 sporzqdzona w formie pisemnej.

2) Oferta powinna zawierai:



dokladne oznaczenie podmiotu, dokfadne dane adresowe, telefon kontaktowy, NIP

af bo PESEL - je6li oferta pochodzi od osoby fizycznej nieprowadzqcej dzialalno5ci
gospodarczej,

Oferent nie ma obowiqzku zalqczy(do oferty odpisu z KRS lub informacjiz centralnej
informacji o dzialalno6ci gospodarczej. Wykonawca w treici formularza ofertowego
zawiera informacjq z odesfaniem do strony, z kt6rej Zamawiajqcy mo2e pobra6

wydruk.

oferowanq cenq brutto,
oiwiadczenie Oferenta, ze dokonat oglqdzin samochodu, zapoznal siq z jego stanem
technicznym, zweryfikowal oznaczenia identyfikujqce samoch6d oraz,2e przedmiot
w petni akceptuje lub o6wiadczenie, ze pomimo niedokonania oglqdzin akceptuje
rzeczywisty stan pojazdu i nie wnosi do niego zastrze2e6,

Podpisany wz6r umowy,

Termin zawarcia umowy sprzeda2y:

Umowa sprzeda2y zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zeglugq
Swinoujskq, przv czvmtermin ten nie bqdzie dlu2szy ni2 5 dni roboczych od rozstrzygniqcia.

Pozostale informacje:
. Sprzedajqcy przewiduje mo2liwo56 jednokrotnego wezwania do usuniqcia brak6w.
. Jedyne kryterium, wedlug kt6rego nastqpi ocena ofert i wyb6r najkorzystniejszej

oferty stanowi cena brutto. Z oferentem kt6ry zaproponuje najwy2szq cenq zostanie
zawarta umowa sprzeda2y,

. Wszelkie koszty zwiqzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Kupuiqcy.

. KupujEcy jest zobowiqzany zaplaci(., zgodnie z umowE, cenq nabycia w terminie 7

dni od daty wystawienia faktury VAT.

. SprzedajEcy zastrzega sobie prawo odstqpienia od sprzeda2y bez podania przyczyny.

a

a

8.

l-0. Przekazanie samochodu:
. Wydanie przedmiotu sprzeda2y

niezwlocznie po dokonaniu zapfaty,

rachunek ba nkowy Sprzedajqcego.

Kupujqcemu nastqpi zgodnie z umowq,

czyli po wptywie ceny nabycia samochodu na

Zalqczniki:

- Zalqcznik nr 1 - Szczeg6lowy opis przedmiotu,

- Zalqcznik nr 2 - formularz OFERTOWY,

- Talqcznik nr 3 - Protok6l zdawczo-odbiorczy samochodu Ford Transit Van 3301 nr rej. ZSW X050

- zalqcznik nr 4 - UMOWA SPRZEDAZY SAMOCHODU,



Szczeq6lowv opis przedmiotu

Nr rejestracyjny: ZSW X060

Marka: FORD

Typ: F6/FP6V

Furgon 6 miejsc

ZaNaczniknr 1

Rodzaj pojazdu: samoch6d cigzarowy

Model: Transit Van 330L

Rok produkqi:2007

Skrzynia biegow manualna 5 biegow

Data pienruszej rejestracji: 08.1 1.2007 VIN: WF0XXXTTFX7K06429

Rodzaj silnika: wysokoprqzny pzebieg: 183 052 km w dniu 25.05.2020
doladowany

Moc: 100 KM Rodzaj paliwa: olej napgdowy

PojemnoSc silnika: 2 402 cm3 DMC 3300 kg

Przeglqd techniczny do 26.10.2020 Dopuszczalna Nadownosc 1212 kg

dwa komplety ogumionych obrqczy (zimowe A_..:._:,_: ._ _ _,__

iletnie)CzujnikiparkowaniatyN
Okladzina wewngtrzna przestzeni Kolor powloki lakierowej: bialy
Nadunkowej ze sklejki

Hak holowniczy

Stan techniczny pojazdu:

Wyposazenie wngtrza pojazdu i tapicerki kompletne, ze Sladami wieloletniego
uZytkowan ia. Poszycia zewnqtrzne ka roserii z widocznymi Slad am i korozj i.

Stwierdzone usterki:

. uszkodzenie szyby przedniej,

. uszkodzenie zaworu EGR,

. uszkodzenie czujnika przeplywu powietrza dolotowego,



ZaNqczniknr 2

OFERTA

,,Zakup samochodu ciq2arowego Ford Transit Van 330L nr rej. ZSW X060"

lmiq i nazwisko (nazwa firmy) adres:

(nazwa firmy, dokladny adres / OFERENTA)

PESEL:

NIP:

Numer CEIDG/KRS:

Tel. kontaktowy:

Ja nizej podpisany o6wiadczam,2e zapoznaNem sig z warunkami okre6lonymiw
ogNoszeniu o sprzedazy samochodu Ford Transit Van 330L nr rej. ZSW X060.

Akceptujg warunki udziaNu postgpowaniu, w tym wz6r umowy orazznalqci
akceptujqc stan techniczny samochodu skNadam ofertq zakupu samochodu
ciqZarowego:

Ford Transit Van 330L nr rej. ZSW X060 - cena:

zN brutto

SNownie zlotych brutto:

O5wiadczam, iz dokonaNem oglgdzin samochodu bgdqcego przedmiotem przetargu,
zapoznaNem sig z jego stanem technicznym zweryfikowaNem oznaczenia
identyfikujqce samoch6d orazze przedmiot sprzedaZy w peNni akceptujg.*

lub

O5wiadczam,2e pomimo niedokonania oglqdzin akceptu jq rzeczywisty stan pojazdu i

nie wnoszg do niego zastrze2efi.*

(* nie potrzebne skre6li6)



ZaNqczniknr 3

Protok6l zdawczo-odbiorczy samochodu Ford Transit Van 330L

nr rej. ZSW X060

1 . P rzekazujqcy : Zeg lu g a Swi no ujska u l. Wyb rzeZe WadysNawa M 2, 7 2-600
SwinoujScie,

reprezentowana pvez'.

2. Odbierajqcy:

3. Przedm iot przekazania: samochod Ford Transit Van 330L nr rej. ZSW X060 wraz
z dokumentami i wyposaZeniem.

4. Przekazano dokumenty i wyposa2enie pojazdu:

1 ) dow6d rejestracyjny,

2) karta pojazdu,

3) kluczyk - szt.1

4) koNo zapasowe - szt. 1

5) opona zimowa na obrgczy stalowej - 4 kpl

5) radio.

6. Miejsce i data wydania : Swinouj6cie, dnia

Kupujqcy potwierdza wydanie w/w pojazdu oraz odbior w/w dokument6w i

wyposaZenia pojazdu.

2020 roku

podpis Kupujqcego podpis Sprzedajqcego



Zalqczniknr 4
U M OWA S PRZEDA2V SAM O C H O D U

zawarta w dniu 2020 roku w SwinoujSciu pomigdzy:

Gminq Miastem Swinouj6cie, ul. Wojska Polskiego 115,72-600 Swinouj6cie, NIP:
8551571375, ktorej zadania w zakresie objqtym umowA wykonuje Zegluga
Swinoujska,Wybrzeze Wladyslawa lV 12, 72-600 SwinoujScie,

reprezentowanE przez Dyrektora Zeglugi Swinoujskiej Pana Pawla Szynkaruka (na
mocy udzieloneg o mu przez Prezydenta Miasta SwinoujScie pelnomocnictwa Nr WO-
KP.0052.4.2018 z dnia 02 stycznia 2018r.),

zwanq w czqSci dalszej umowy,,SprzedajEcym"

a

posiadajqcy numer NIP , REGON

dalszej umowy,,Kupujqcym"

zwanym w czgSci

s1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaz samochodu cigzarowego Ford Transit Van

330L nr rej. ZSW X060 zwanego dalej pojazdem.
2. SzczegoNowy opis przedmiotu umowy zawierazaNqcznik numer 1 do umowy.

s2
1. Sprzedajqcy o5wiadcza,2e pojazd stanowijego wylqcznq wNasnoSc.

2. Sprzedajqcy o6wiadcza,2e w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jako wNa5ciciel
wskazana jest Zegluga Swinoujska.

3. Sprzedajqcy ofwiadcza, 2e pojazd jest wolny od wad prawnych, w
szczeg6lno6ci nie loczy siq zadne postqpowanie, kt6rego przedmiotem jest
pqazd oraz nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

s3
1. Kupujqcy o6wiadcza,2e znany jest mu rzeczywisty stan techniczny pojazdu, nie

zglasza do niego zastrzeheh iw peNni go akceptuje.
2. Kupujqcy zweryfikowaN oznaczenia identyflkujqce pojazd i potwierdza ich

prawidNowoS6.



s4
1. Sprzedajqcy sprzedaje, a Kupujqcy kupuje pojazd, opisany w S 1 za cene

zl brutto (slownie: zt brutto),
zgodnie zoferlq, ktora stanowizaNqczniknr2 do umowy.

2. Podstawq zapNaty ceny bgdzie faktura VAT wystawiona ptzez Sprzedajqcego
w dniu zawarcia umowy.

3. Kupujqcy dokona zapNaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedajqcego
wskazany w fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

4. Dniem zaplaty jest dzien wptywu kwoty na rachunek bankowy
Sprzedajqcego.

s5
1. Wydanie pojazdu Kupujqcemu nastqpi niean'tloczde po dokonaniu przez

Ku pujqceg o zapNaty ceny.
2. Sprzedajqcy przekazuje Kupujqcemu dokumenty dotyczqce pojazdu.
3. Z czynnoSci wydania pojazdu zostanie sporzqdzony protokoN odbioru,

ktorego wzor stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszej umowy.

s6
Sprzedajqcy zastrzega sobie prawo odstqpienia od umowy w przypadku, gdy Kupujqcy
nie dokona terminowo zapNaty ceny, przy czym oSwiadczenie woli o odstqpieniu od
umowy powinno nastqpi6 w formie pisemnej i zNohone w terminie 30 dni od daty
zaistnien ia podstawy odstqpien ia.

s7
W razie odstqpienia od umowy przez Sprzedajqcego lub Kupujqcego z ptzyczyn
leZqcych po stronie Kupujqcego, Kupujqcy zapNaci Sprzedajqcemu karq umownq w
wysokoSci 50% ceny brutto okreSlonej w $ 4 ust. 1.

s8
Strony ustalajq, ze wszelkie koszty zutiqzane z zawarciem niniejszej umowy ponosi
Kupujqcy.

se

Tmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaZnoSci.



s10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego
2. Ewentualne spory powstale na tle realizaqi niniejszej umowy rozstrzyga6 bqdzie

wla6ciwy miejscowo Sqd Rejonowy dla Sprzedajqcego.
3. Zah4czniki do umowy stanowiq integralnq czg$c umowy.

1. Ze strony Sp

s11
rzedajqcego osobq bezpo6rednio odpowiedzialnq za realizaqq

umowy jest

2. Ze strony Kupujqcego osobq bezpo6rednio odpowiedzialnE za realizaqe umowy

jest

s12
Niniejszq umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach : dwa

egzemplarze dla Sprzedajqcego ijeden egzemplarz dla Kupujqcego.

Kupujqcy Sprzedajqcy

ZAI_,\CZNlKl:

1 ) Szczegolowy opis przedmiotu,
2) Oferta na zakup samochodu cig2arowego Ford Transit Van 330L nr rej. ZSW X060,

3) Protok6l zdawczo-odbiorczy samochodu,
4) Pelnomocnictwo Dyrektora Zeglugi Swinoujskiej Pana Pawla Szynkaruka,


