
OGŁOSZENIE 

I przetarg pisemny na zbycie samochodu marki C I R O E N Jumper 30 

mikrobus 9 osobowy. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie, ul. Zamkowa 4a, 96-500 Sochaczew 
zaprasza do składania ofert na zakup samochodu mikrobus, 4 drzwiowy, 9-cio osobowego. 

1. Przedmiot przetargu: zbycie samochodu mikrobus 9-cio osobowego Marki CITROEN 
Jumper nr rejestracyjny WSC 33YC rok produkcji 2007, data pierwszej rejestracji 
08.01.2008, przebieg na dzień 15.11.2016 - 283 616 km, nadwozie koloru srebrny z 
efektem metalicznym, pojemność silnika 2198 cm^ , moc silnika 74kw (lOlKM). 
Samochód wykorzystywany był do przewozu osób niepełnosprawnych. 

2. Samochód można oglądać w siedzibie Sprzedającego, w dniach od poniedziałku do 
piątku w godzinach: 9*̂^ - 16*̂ *̂ , po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 
Teł. (46) 863-55-80 

3. Cena zbycia 19 900 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy, dziewięćset złotych). 

4. Przetarg prowadzi komisja. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia 
przetargu. Oferty należy składać do dnia 15.12.2016 r. do godz. 10*'*' w siedzibie 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie ul. Zanikowa 4a lub przesłać na 
adres ŚDS w zaadresowanej i zaklejonej kopercie z danymi Oferenta opatrzonej 
adnotacją „ przetarg na zbycie środka trwałego - mikrobus 9 osobowy". Oferty, które 
wpłyną po terminie zostaną odesłane na adres Oferenta bez ich otwierania. Oferta winna 
być złożona zgodnie ze wzorem załączonym do regulaminu przetargu - zał. Nr 2 . 
Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w dniu 15.12.2016 r. o godz. 11*'*'. Termin 
związania ofertą - 30 dni. 

5. Regulamin przetargu i wzory dokumentów, w tym wzór imiowy i wzór formularza 
ofertowego, jak również tryb postępowania w przypadku złożenia ofert z tą samą ceną, 
dostępne na stronie bip: www.sochaczew.pl oraz sds.sochaczew.pl , wszelkie 
informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku, pod nr tel.(46) 863-55-80 w 

6. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty, 
bez podania przyczyn. 

godzinach 8*'*' -16*'*'. 
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