
. S Magurski

@r Park Narodowyr
Krempna. 75.A3.2417

zF-370-2/17

Krernpna 59 I 38-232 Krempna I tel. {13} 441 4O 99 | fax. {13i 441 44 40 ! magurskipn.pl I

e-mail: dyrekcia@magurskipn.pl

oGŁosZENlE
o pierwszym przetargu ofertowym

na sBrŻedaż składnika majątku ruchomego

PRZETĄRG oFĘRTQWY NĄ sPRZEDAŻ sKŁĄD-Nll(A
MAJATKU RUCHOMEGO * Samochód VW T*4

1) Nazwa i siedziba sprzedaiącego:
Magurski Park Narodowy
38-232 Krempna 59
tel./fax {o-t3i 44 ż4 a99
adres strony internetowej : www.rnagu rskipn.pl

2} M iejsce i terrłi n przeprowadzenia przetargu :

Przetarg zostanie prceprowadzony w siedzibie dyrekcji MPN w Krempnej 59"

3) Miejsce i termin, w którym można obejrueć sprzedawane składniki rzeczowe majątku
ruchomego;
Samochód można ogłądać na bazie zaplecza technicznego w Krempnej 15o w dniach od
poniedziałku do piątku w godz. 8ffi do 14m, po przednirrr umówieniu się.
lnformacji udziela Pan Andrzej Źrebiec pracownik MPN _ Tel. ró8 053 429.

4} Rodzaj, typ iiłość sprzedawanych składnłków rzeczotvych majątku ruchomego:

Nazwa maiątktl ruchomego Sarnochód \Al11T-4 * praystosowany do
Drzewozu 11osób

Rodzai polazdil Autobus
Nr reiestracvinv RWr 0557
Nr inw" 3ó3f74Ż
Nr nadwozia wv7zzz7azYxł5a372
Nr si{nika kcvŻa7277
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Krempna, 15.03.2017
zF-374-U17

Krempna 59 | 38-232 Krempna I tef" {13) aal 4S 99 | fax. (13} 441 44 4O f magurskipn.p} |

e-mail; dyrekcja@magurskipn.pl

mnos€ 24ó1 cm3
Moc 75 KW/1OzKM
Rok orodukcii 7999 r.

Przebies 301 óó0 km
Wvnosażenie dodatkawe kcłazimowe-4szt.
Wadiurn 148s,ffi zł
Cena wvwoławcza 14 8oo'oo zł brutto

5} Wysokość wadium ora; fsrrna, termin i miejsce jegc wniesienia;
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w w}rsgkości t0 % ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
2. ?rzed upływem terminu składania o{ert do dnia 24.o3.2ot7 r. do $adziny pw.
3. Oferentwnosiwadium wytącznie w pieniądzu na konto bankowe nr:2ó 113c 1L05 0ffi5
2767 9ó9o ffit.
4. Wadiurn wnoszone przel oferentów, których sfuff nie zostały wybrane łub zostały
odrzucone, A^łrala się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia CIf€rtY"

5. Wadiurn Wnoszone przez nabywcę zalicza się na p*czet cenY.
ó' Wadium nie podłega zwrotowi w preypadku' gdy oferent, kióry wygrał przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy sprzedazy.

ó} Kryterium sceny ofert:
- najwyższa Cena 100% równa lub powyźej ceny wywoławczej zgodnie z pkt. 4 niniejszego
ogłoszenia.

7} Wyrnagania, jakim powinna odpowiadać oferta;
Oferta pisemna powinna zawieraĆ:
1. imię, nazwisko iadres łub nazwę {firrny} isiedzibę oferenta,
2. oferowaną cenę iwarunkijej zapłaty,
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi

odpowiedzialność za skutki wynlkające z rezygnacjiz ag!ędzin,
4. pgdpis osoby upoważnionej do reprezent*wan}a oferenta"

otertę naleźy złołlĆ w zakleionej kopercie w sekretariacie tpok" nr 22| lub przesłać na
adres: Magurski Park Naradowy 38-232 Krempna 59 z dopiskiem: "Płzetarg na sprcedaź
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Magurski
Park Narodowy Krempna, 15.03.2877

zF-370-2t77

Krernpna 59 l 38-232 Krempna l łel. {13)441 ao ?9 l fax. {13} 441 44 4o J magurskipr.l.pl 
I

e- mail: dyrekcja@magurskipn"pl

majątku nJchomego _ sałnocłąód W{ T4, nie otwienć płaed dniem 24.03"2017 r. przed
godz" 9:3O:

8} Termin, rniejsce i tryb złożenia oferty CIraz okres, w którym oferta jest wiążąca;
Oferty należY składaĆ w siedzibie Dyrekdi Magurskiego Parku Narodowego 38-Ż32
Krempna 59, w terrninłe do 24*s3.2ot7 r. do godz. 9Q. Otwarcie ofert nastapi tego sarnego
dnia o godz. ?;3S.

9) lnne informacje.
1. organizatorcwi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
ktÓrejk*lwiek z gfert, bez podania Breyczyny.
2" Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wYnnaczanym przez
prowadzącegc przetarg' nie dł'.lźszym niz 7 dni od dnia zawarcia umo!Ą'y sprzedazy.
3. Wydan{e pruedmistu spfuedaźy następł.:je niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę
ceny nabycia, najpÓźniej w dniu w-vznaceonyffi w urnowie.
4' Wszelkie koszĘ związane z przeniesieniern prawawłasnoścl ponosi nabywca.
5. Korr:is.la przetargowa cdrzuca oferię, jezeli:
3.} została złoźona ps wyznaczonyłTł terrłinie, w niewłaściwYm miejscr-l lub przez cferenta,
który nie wnicsł wadiurrr;
2} nie zawiera danych i dckumentow, o ktÓrych mowa w pkt. 7 lub 5ą one rłiekompietne;
nieczytelne lub b'udzą inną wątpliwość, zaś zżłŻerlie wyjaśnień rnogłoby prowadziĆ do
uznanła jej aa f}Gwą cfertę.
ó. s odrzuceniu cferty kCImisja przetargowa zawi*darnia nięzwłęcznie ofereiita.
7- Oferent jest związany ofertą przez okres 3o dni od daĘ *:twarcia oferŁ

Załaczniki
Załąeznik nr 1 - wzir ur*owY dostępny r* Magurskim Park* Narodou{y'n w pok. nr 15 i na stronie
internetowej www. magurski pn. pl.
Załąeznik nr 2 - wzór oferty
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