OGŁOSZENIE
o sprzedaży samochodu
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, 65-022 Zielona Góra, ul.
Sulechowska 1, NIP: 929-009-27-41, KRS 0000033198 (dalej: Sprzedający) informuje o
wystawieniu na sprzedaż w trybie przetargu samochodu osobowego:
Skoda Octavia II
1.Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza 19100 zł brutto (dziewiętnaście tysięcy sto złotych 00/100)
2. Uprawnienia oferenta.
Oferent przed złożeniem oferty ma prawo do oględzin samochodu w siedzibie Spółki, jazdy
próbnej, a także sprawdzenia pojazdu w wybranej stacji diagnostycznej lub ASO na terenie
Zielonej Góry na własny koszt, po uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym.
Kontakt:
Andrzej Bagan, mail: a.bagan@ region.zgora.pl, tel. (+48) 68 329 78 36
Marek Osocki, mail: m.osocki@region.zgora.pl, tel. (+48) 68 329 78 38
3. Wymagania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę (firmy) oferenta,
b) oferowaną cenę,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem pojazdu lub zrezygnował z oględzin
pomimo umożliwienia mu tego przez Sprzedającego.
4. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty zakupu należy przesyłać pocztą/kurierem w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Skoda Octavia – oferta zakupu” na adres:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
w terminie do 21.01.2022 r. do godz. 12:00. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu
do Sprzedającego. Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
5.Wybór najkorzystniejszej oferty.
5.1 Komisja przetargowa, powołana przez Sprzedającego, wybierze ofertę, która oferuje
najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza
5.2 W przypadku, gdy złożono kilka ofert w równej wysokości, które powinny zostać uznane
za najkorzystniejsze, Sprzedający przeprowadzi dodatkową licytację między składającymi je
oferentami.
5.3 Oferty, które nie spełniają wymagań, nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane.
5.4 Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie pisemnej po wyborze przez komisję
przetargową najkorzystniejszej oferty.
6.Pozostałe postanowienia.
6.1 Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
6.2 Przejście własności i wydanie pojazdu nastąpi po zapłacie całej ceny sprzedaży.
6.3 Nie przewiduje się płatności ceny sprzedaży w ratach.
6.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny i
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6.5 Oferenci biorą udział w przetargu na własny koszt. Oferentom nie przysługują wobec

Sprzedającego żadne roszczenia z tytułu kosztów przygotowania oferty, udziału w przetargu,
szkód poniesionych wskutek wyboru innej oferty lub odwołania przetargu.
6.6 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego.
6.7 Niniejszy przetarg nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.poz. 1129, ze zm.).
Dane pojazdu
marka

Skoda

model

Octavia II

wersja

CLASSIC

rodzaj paliwa

Benzyna ( PB)

rodzaj pojazdu

samochód osobowy

rok produkcji

2011

data pierwszej rejestracji

01.12.2011 r.

VIN
przebieg

TMBDA21Z9C2088143
83000 km

data ważności badania technicznego

06.09.2022 r.

kolor i rodzaj powłoki lakierniczej

granat

dopuszczalna masa całkowita

1855 kg

rodzaj nadwozia

liftback, 5-drzwiowy

jednostka napędowa
pojemność

z zapłonem iskrowym
1595 cm³

moc silnika
liczba cylindrów / układ cylindrów

102 KM (75 kW)
4 / rzędowy

rodzaj skrzyni biegów

manualna

rodzaj napędu

Na przednią oś

Wyposażenie
1. Autoalarm,
2. Immobilizer,
3. Kolumna kierownicy regulowana,
4. Koło zapasowe dojazdowe,
5. Komputer pokładowy,
6. Kurtyny powietrzne boczne,
7. Podłokietnik centrali przedni,
8. Poduszka powietrzna kierowcy,
9. Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia,
10. Poduszki powietrzne boczne przednie,
11. Radioodtwarzacz CD,
12. Siedzenia tylne dzielone,
13. Szyby przednie regulowane elektrycznie,
14. Światła do jazdy dziennej,
15. Światło dodatkowe STOP,
16. Tarcze kół stalowe 15”,
17. Wskaźnik temperatury zewnętrznej,
18. Wspomaganie układu kierowniczego
19. Zamek centralny zdalnie sterowany,
20. Zderzaki w kolorze nadwozia,
21. ABS,
22. Klimatyzacja.

