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Przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż
samochodu osobowego

Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Mławie ogłasza
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu
osobowego:

Marka, typ, model: marka FIAT model Fiorino 1,3 M-jet
MR’08E5 1.7t
Rok produkcji: 2011
Wersja: BASE
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 tony
Rodzaj nadwozia: 2 drzwiowy, chłodnia z agregatem
Dop. masa całkowita/ładowność: 1700 kg/610 kg
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika: 1248 ccm / 55kW (75KM)
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru): 2-warstwowy z
efektem metalicznym
Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Informacje dodatkowe: -

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest złożenie
oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: ,,OFERTA KUPNA SAMOCHODU
OSOBOWEGO FIAT FIORINO’’, najpóźniej do dnia 23
marca 2020r. do godziny 13:00 na adres Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Mławie, ul. Plac 1 Maja 6,
06-500 Mława lub osobiście w siedzibie Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Mławie. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 23 marca 2020r. o godz. 14:00, gabinet
Weterynarii w siedzibie Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii.
2. Oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy i jej siedzibę;
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2) datę sporządzenia oferty;
3) oferowaną cenę nabycia i sposób zapłaty;
4) formularz oferty;
5) podpis składającego ofertę.
3. Cena wywoławcza pojazdu wynosi 8000zł brutto,
słownie: osiem tysięcy PLN 00/100gr.
4. Oferent, którego oferta została przyjęta, zobowiązany
jest do uiszczenia zadeklarowanej kwoty w wyznaczonym
terminie na podstawie zawartej ze sprzedającym umowy
kupna-sprzedaży.
5. Oględzin samochodu oraz zapoznania z regulaminem
przetargu można dokonać w dniach od 9 marca do dnia 20
marca 2020r. w godz. od 8.00 do 13.00 na terenie Zakładu
Przetwórczego Rolno-Spożywczego Ubojnia Drobiu S.J. M.
Kujawski, A. Merchel Uniszki Cegielnia 29, 06-500 Mława
po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu
694 469 699.
6. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie oferty:
Roman Domański – Kierownik Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Mławie.
7. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w obecności Komisji
Przetargowej niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu przed zawarciem umowy bez podania przyczyn.
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