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Znak sprawy: SM.AL.235-5/1 5

Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego
Straż Miejska w Białymstoku z siedzibą przy ul. Składowej 11, 15-399 Białystok,
przeznacza do sprzedaży następuj ący składnik maj ątku ruchomego:
samochód osobowy

-

numer rejestracyjny: BI 8526L
marka pojazdu: Renault Clio
rok produkcji: 1997
pojemnośćsilnika cm3/kw: 1 149/43

l.

Stan techniczny pojazdu:
silnik w stanie skrajnego zużycia, nadmiema hałaśliwośópracy,
podwozie i nadwozie mocno skorodowane z licznymi ubytkami,

rodzaj paliwa: benzyna
t5 p nadrłozia: 4-drzwiow1

kolor: ciemnozielony
przebieg:279633km
badania techniczne ważte do: 09,02.2016 r.

-

osprzęt i wyposazenie pojazdu wyeksploatowane, nie działają kieruŃowskazy,

tarcze kół nadmiemie pordzewiałe, opony mocno zuż}te,
określono na podstawie opinii techniczn€1 z dnia 2ż.09.2015 r.

2.
3.

4.

Cena wywoławcza: 450 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00i 100 groszy)
Samochód można oglądać od dnia 30.09.2015 r. w dni robocze w godz. 7.00-15.00 na
parkingu Straży Miejskiej w Biał}.rnstoku przy ul. Składowej 11, wraz z upoważnionym
pracownikiem Wydziału Administracyjno-Logistycznego po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym. osoba do kontaktu: Ryszard Wnorowski, tel. (85) 869_67-55.
Jednostki organizacyjne lub osoby zainteresowane nabyciem w/w pojazdu mogą składać
pisemne ofelty cenowe w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
,,Ofeńa na zakup samochodu Renault Clio BI 8526L"
w siedzibie Strazy Miejskiej w Białymstoku przy ul. Składowej 11, w sekretariacie lub
pok. 309, do dnia 08,10,2015 r. do eodz. 15.00.

zawierac: okeślenie Oferenta (nazwa lub imię i nazwisko), datę
sporządzenia oferty, określenie przedmiotu oferty, proponowaną cenę nabycia cyfrowo
i słownie oraz podpis Oferenta,

5. Oferta powinna
6.
7

.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 09.10.2015 r. o godz. 08.00 w siedzibie
w Białymstoku przy ul. Składowej 11.

Strży Mieiskiei

Pojazd zostanie sprzedany temu Oferentowi, który przedstawi ofertę z najwyższą ceną, ale
nie ńZszą niZ cena wlnvoławcza.

8. W

przypadku ńożęnia dwóch lub więcej jednakowych ofert z najwyższą ceną zakupu,
Oferenci zostaną wezwani do złożeniaofert dodatkowych. Cena w ofercie dodatkowej nie
może byó wyższa niż cena w pierwotnie złożonej ofercie.

9.

Nabyvrca bę dzie zobowiryany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dł:lrższymniż 7 dni od
dnia otwarcia ofert,

10,

Wydanie przedmiotu sprzedńy nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy
i zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Strży Miejskiej wskazane w umowie.

11.

Strż Miejska w BiĄmstoku
pojazdu.

zastrzęga, że nie bierue odpowiedzialności za wady

ukrlte

