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w sprawie sprzedazy samochodu stanowiacego mienie Powiatu Legnickiego znajdujacego sie na 
stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w na podstawie Uchwaly Nr 58/247/2016 Zarzadu 
Powiatu Legnickiego z dnia 3 marca 2016r, w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz skladnika 
majatkowego stanowiacego mienie powiatu oraz oraz § 10 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego 
stanowiacego zalacznik do Uchwaly Nr 24/87/2015 z dnia 27 maja 2015r w sprawie przyjecia 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy 

zarzadzam, co nastepuje: 

§l. 
1. Przeznacza sie do sprzedazy w drodze III przetargu publicznego nieograniczonego samochodu,
 
RENAULT, model TRAFIC PASSE 2.0 dCI, wersja L2HIP2 PACK KLIM nr rejestracyjny:
 

DL 54890, rok produkcji 2008.
 
2. Warunki sprzedazy , 0 ktoryrn mowa w §1 ust. 1, okresla sie w ogloszeniu 0 przetargu, ktory
 
stanowi zalacznika Nr 1 do zarzadzenia.
 
3. Ustala sie wzor oferty, w brzmieniu zalacznika Nr 1 do zarzadzenia.
 
4. Ustala sie wzor umowy, w brzmieniu zalacznika Nr 2 do zarzadzenia.
 
5. Ustala sie wzor zbiorczego zestawienia ofert, w brzmieniu zalacznika Nr 3 do zarzadzenia
 

§2. 

Ogloszenie 0 przetargu podlega zamieszczeniu:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 
2) na oficjalnej stronie intemetowej,
 
3) na tablicy ogloszen Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
 

§3. 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. 
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Ogloszenie 0 przetargu publicznym
 
na sprzedaz ruchomosci stanowiacej mienie Powiatu Legnickiego
 

znajdujacego si~ na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 
(III przetarg)
 

1.	 Nazwa i siedziba sprzedajacego:
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
Plac Slowinski 1
 
59-220 Legnica
 
tel. 76/7243470
 
strona intemetowa: www.pcpr.legnica.pl
 

2.	 Przedmiot przetargu: 
Samoch6d RENAULT TRAFIC PASEE 2.0 dCi, rok produkcji 2008 

Opis przedmiotu przetargu: 

A. DANE IDENTYFlKACYJNE POJAZDU 
Samochod RENAULT TRAFIC PASEE 2.0 dCi, rok produkcji 2008 
Numer rejestracyjny DL 54890 
Nr identyfikacyjny VF IJL BHB68V330099 
Rok produkgi 2008 
Data pierwszej rejestracji 2008.11.26 
Data waznosci badania technicznego 2016.12.11 
Kolor powloki lakierowej bialy 
Dopuszczalna masa cal. I ladownosc 3040 kg! 1086 kg 
Rodzaj nadwozia MIKROBUS 4 drzwiowy 9 osobowy 
Liczba osi I rodzaj napedu I skrzynia biegow 2/przedni ( 4 x 2 ) manualna 
Rozstaw osi 3498 mm 
Rodzaj silnika z zaplonem samoczynnym 
Pojemnosc/ moe silnika 1995 ccm 185 kW ( 116 KM ) 
Liczba cylindrow I uklad cylindrow 4 I rzedowy 
Rodzaj paliwa, olej napedowy 
Mikrobus 9 osobowy 
Dodatkowe wyposazenie, winda dla niepelnosprawnych. 

B. WYPOSAZENIE STANDARDOWE 
1. ABS+EBV - korektor sily hamowania elektrycznego, 
2. Drzwi boczne prawe przesuwne, 
3. Drzwi tylu nadwozia podnoszone + szyba ogrzewana + wycieraczka, 
4. Elementy stylizacji zewnetrznej czame, 
5. Fotel kierowcy z podlokietnikiern z regulacja wysokosci, 
6. Fotel pasazera podwojny, 
7. Immobilizer, 



8. Klimatyzacja, 
9. Kolumna kierownicy regulowana, 
10. Komputer pokladowy, 
11. Lusterka zewnetrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, 
12. Poduszka powietrzna kierowcy, 
13. Radiootwarzacz CD + MP3 ze sterowaniem przy kierownicy, 
14. Siedzenie 3- osobowe w II rzedzie, 
IS. Siedzenie 3- osobowe wIll rzedzie, 
16. System wspomagania naglego hamowania, 
17. Szyba w drzwiach prawych przesuwnych otwierana, 
18. Szyba z prawej strony srodkowa przesuwna, 
19. Szyby przednie regulowane elektrycznie, 
20. Szyby przyciernniane, 
21. Tapicerka "Elba Bleu", 
22. Uchwyty do mocowania ladunku, 
23. Wspomaganie ukladu kierowniczego, 
24. Wykladzina gumowa w przestrzeni pasazerskiej, 
2S. Wylozenie scian bocznych plyta do ~ wysokosci, 
26. Zamek centralny zdalnie sterowany, 
27. Winda dla niepelnosprawnych. 

C. OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA 

Kolo przednie lewe BARUM 305175R16C zuzycie 100% 
Kolo przednie pro BARUM 30S175RI6C zuzycie 100% 
Kolo tylne lewe BARUM 305175RI6C zuzycie 90% 
Kolo tylne pro BARUM 305175RI6C zuzycie 90% 
Kolo zapasowe BARUM 30S17SRI6C zuzycie 90% 

D. MIEJSCE OGLI;DZIN SAMOCHODU 

Srodowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie, ul. J. Sobieskiego 3, 59-225 
Legnica. 
Osoba do kontaktu w sprawie ogledzin samochodu - p. Piotr Puzniewski 
tel. 530537 646. 
Osoba do kontaktu, celem zapoznania Sly z opirua rzeczoznawcy 
p. Anna Piatek - Olszuk tel. 7617243470. 

3. Tryb przetargu: 
przetarg publiczny pisemny nieograniczony 
Oferta pod rygorem niewaznosci, powinna bye sporzadzona w formie pisemnej i 
musi zawierac: 
-imie i nazwisko lub nazwe finny, 
-miejsce zamieszkania (siedziba), 



-numer telefonu,
 
-numer PESEL w przypadku podatnikow bedacych osobami fizycznymi objetymi
 
rejestrem PESEL nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub niebedacych
 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarow i uslug, NIP w przypadku
 
pozostalych podmiotow podlcgajacych obowiazkowi ewidencyjnemu,
 
-date sporzadzenia oferty,
 
-oferowana cene,
 
-oswiadczenie oferenta, ze zapoznal sie ze stanem technicznym, oraz prawnym
 
pojazdu i warunkami przetargu oraz opinie rzeczoznawcy,
 
-dowod wplaty wadium.
 

4. Cena wywolawcza: 
Cena wywolawcza samochodu bedacego przedmiotem przetargu wynosi 12736,00 zl 
(slownie zlotych: dwanascie tysiecy siedemset trzydziesci szesc 00/100zl. ). 
Cene ustalono na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy. 
Przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku od towarow i uslug na podstawie art. 
43 ust.l , pkt 2 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 0 podatku od towarow 
i uslug (Dz. U. Z 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.). 

5. Wadium: 
Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci 
1273,60zl (slownie zlotych: tysiac dwiescie siedemdziesiat trzy 60/100zl). Wadium 
nalezy wplacic przelewem na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Legnicy nr 33 1560 0013 2000 7527 5000 0001 do dnia 26 sierpnia 2016r. do 
godziny 13.00. 

Wadium wplacone przez oferentow, ktorych oferty nie zostana wybrane lub 
odrzucone, zostanie zwrocone niezwlocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium 
nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, ktory wygral przetarg, 
uchyli sie od nabycia przedmiotu umowy. Wadium zlozone przez Nabywce zostanie 
zaliczone na poczet ceny. 

6. Termin, miejsce i tryb zlozenia oferty: 
Pisemne oferty z dolaczonym dowodem wplaty wadium, nalezy skladac 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta na zakup samochodu Renault Trafic 
Pasee" w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, 
PI. Slowianski 1, 59-220 Legnica, III pietro, pokoj 309 do dnia 26 sierpnia 2016r. do 
godziny 13.00. 
Oferta powinna zawierac informacje, nazwisko i adres lub nazwe i siedzibe oferenta, 
oferowana cene, oswiadczenie oferenta, ze zapoznal sie ze stanem pojazdu lub, ze 
bierze pelna odpowiedzialnosc za skutki wynikajace z rezygnacji z ogledzin, numer 
rachunku bankowego oferenta oraz kontakt telefoniczny. Okres zwiazania oferta 
wynosi 14 dni od daty doreczenia oferty. 



7. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 26 sierpnia 2016r. w siedzibie Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Plac Slowianski 1, 59-220 Legnica, pokoj 
309. 

8. Dodatkowe informacje: 
Oferta podlega odrzuceniu, jezeli zostanie zlozona po wyznaczonym terminie lub 
niewlasciwym miejscu, badz nie spelnia wyrnogow okreslonych w punkcie 6. 
Odmowie beda rowniez podlegac ofert niekompletne, nieczytelne lub oferty, ktore 
budza inna watpliwosc. 
Sprzedajacy jako najkorzystniejsza wybierze oferte zawierajaca najkorzystniejsza 
cene ofertowa. 
W przypadku, gdy zlozone zostana dwie lub wiecej ofert 0 tej samej 
najkorzystniejszej cenie sprzedajacy bedzie kontynuowal przetarg w formie aukcji 
miedzy oferentami, ktorzy zlozyli rownorzedne oferty. 
Komisja przetargowa postanowi 0 kontynuowaniu przetargu w formie aukcji miedzy 
tymi oferentami i zawiadomi 0 terminie, miejscu i regulaminie aukcji. 

9. Zawarcie umowy i odbior samochodu: 
Oferent, ktorego oferta zostanie przyjeta przez sprzedajacego zostanie 
poinformowany 0 wyborze oraz terminie podpisania umowy. Kupujacy zobowiazany 
jest do uiszczenia zaoferowanej ceny (pomniejszonej 0 wadium), na podstawie 
wystawionej przez sprzedajacego noty ksiegowej w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy. Wydanie samochodu nastapi niezwlocznie po wniesieniu przez kupujacego 
nalezncj kwoty. Kupujacy zobowiazany jest do odbioru przedrniotu sprzedazy 
w terminie 7 dni od daty zaplaty. 

Przetarg moze zostac uniewazniony w kazdej sytuacji bez podania przyczyny 
uniewaznienia. 

Oferentorn z tytulu uniewaznienia przetargu nie przysluguja zadne roszczenia 
wobec organizatora przetargu. W przypadku uniewaznienia przetar wadi urn 
zostanie zwrocone niezwlocznic. 
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