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Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej działając na podstawie Rozporządzenia
Rady
Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sR11ryie szczegółowógo spósobu gospodńwania
niektóryń
składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.tJ.2017 r. póz.7Ż9finformuje, i"z posiada plrzeznaczony
do
sprzedaĘ składnik majątku ruchomego:

Mitsubishi KAOT L200 rr. rej. KLI 56WH, rok produkcji 2007, przebieg;109 319
km,
pojemnośó skokowa silnika; 2477 cm3, rodzaj paliwa; diesel, moc; 100kW (136kM),
nr
identyfikacyjny VIN; MMBJNKB407D136760, kolor; zielony metalizowany, zabudowa
skrzyni ładunkowej.
Zasady sprzedaĘ składnika majątku ruchomego

I.

- składania ofeń:

Nazwa i siedziba jednostki;
Gorczański Park Narodowy,

Poręba Wielka 590
34-735 Niedzwiedź

II. Miejsce i termin składania ofert;
1. ofertę na' formularzu (załącznik nr 1) na|eĘ złożyćw sekretariacie Dyrekcji

2.
3.

Gorczańskiego Parku narodowego w terminie do 28.05.20i8
ao godz. 800 w zakiejonój
".
kopercie z dopiskiem,,Oferta na zakup samochodu".
otwarcie ofeit odbędzie się w dniu 28.05.2018 r. o godz. 815 w siedzibie Dyrekcji
Gorczańskiego Parku Narodowego' Poręba Wielka 590.
W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczqy lub firmy kurierskiej, decvduje
wpfywu przesyłkt z ot'erta do siedzibv Gorczański

III' Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego;

Ww samochód mozna obejtzeć w obecności przedstawiciela sprzedu;ą""go w siedzibie
Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej 590 ój p"oniedziałku
do
piątku (w dni robocze) w godzinach od 900 do 1400 po uprzednim-telefonicznym
kontakcie z
przedstawicielami, numer telefonu 18 33 17 207 *e*. 37. Osobami upowaznionymi
do
kontaktu są Panowie; Jerzy Gierczyk i GrzegorzNapora.

IV. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego;
1. Samochód ciężarowy marki; Mitsubishi L200
2. Silnik poj.2477 cm'o mocy 100 kwl36 kM.
3. Nr identyfikacyjny VIN; MMBJNKB4O7Dt36760
4. Samochód poosiada historię wypadkową;w 2Oll r. kierowca jadącna mokrej
nawierzchni wpadł w poślizgiprzekoziołkował uszkadzając nadwozie .Pojazd

został naprawiony i do chwili obecnej był eksploatowany przezpracowników

5.
6.
V.

GPN.
Przebieg wynosi; 109 319 km, samochód eksploatowany w większoŚci w terenie.
Samochód posiada ważne badania techniczne do 10.05.2019 r, polisa

dnia26.l1.20l8

oC

ważna jest do

r.

Wadium;

Wadium wniesione - w wysokości l0% ceny wyrvoławczej naleĘ wpłació w kasie GPN lub
wnieśó przelewem na konto nr: 19 1010 1270 0032 4513 9800 0000 w terminie do 25.05.2018
r do godz. 1400 ( wadium wnosi się w PLN). Wadium złożone przez oferentów, których oferty
nie zostĄ wybrane lub zostĄ odrzucone, Z\yraca się w terminie 7 dni' odpowiednio od dnia
dokonania wyboru lub odrzucenia ofert.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który zaoferował najwyższą cenę
zakupu, uchyli się od za'warcia umowy kupna - sprzedaĘ, oraz gdy nabywca nie wpłaci kwoty
nabycia samochodu zaoferowanej w ofercie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Wadium złoŻone przez oferenta' którego oferta została ptzyjęta - zostanie zachowane na
poczet ceny zakupu pojazdu.

VI. Cena wywoławcza;
Cena wywoławcza została ustalona w oparciu o ceny rynkowe oraz stan techniczny i stopień
nlĘciapojazdl i wynosi 18 000 zł (słownie;osiemnaście Ęsięcy złoĘch 00/100)

VII. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

oferta pisemna w toku postępowaniaprzetargowego ( załącznik nr 1) powinnazawieraó:
. Imig, nazwisko, adres zamieszkania lub nanvę (firmy) i adres siedziby oferenta' telefon
kontaktowy
. oferowaną cenę i warunki jej zapłaĘ,
. oświadczenie oferenta, Że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub w przypadku
rezygnacji z oględzin że ponosi odpowiedzialnośc za wynikające ztego skutki.

. Dowód

wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia

oryginałem),

z

podpisem

za

zgodnośó z

VIII. Zasady odrzucenia oferĘ;
1. Komisja odrzuci ofeńę, jezeli:
o Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium,
o Za:wiera cenę niższą niz cena wywoławcza'

o

oferta nie zwiera danych

i

dokumentów wymienionych

w pkt VII lub są one

niekompletne, nieczyte|ne lub budzą inną wątpliwośó, zaśzŁożenię wyjaśnień mogłoby
prowadzió do uznania jej za nową ofertę.
2. O odrzuceniu ofeĘ komisja przetargowazawiadamia niezwłocznie oferenta.

IX. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy;
l. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaĘ ponosi oferent (nabywca).
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić ceną nabycia w terminie wznaczonym przez
prowadzącego' nie dłuższym niż1 dni od dnia zawarciaumowy sprzedaĘ.
3 . Wydanie przedmiotu śprzedaĘnastępuj e niezwłoczni e po zapłaceniu przez nabywcę
zaoferowanej ceny.

4.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja zawiadamia
oferentów, ktorzy złożylirównorzędne ofeĄ, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

X.

Załączniki

Załącznik nr l

- formularz ofertowy
Załączniknr Ż _ wzór umowy sprzedaĘ
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