Warszawa dnia, 07.05.2018 r.

Ogłoszenie
Nazwa sprzedającego:
Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park
ul. Merliniego 4
02 - 511 Warszawa
NIP 521 - 22 - 36 - 916
REGON 12484394
Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Volkswagen Passat B6 1.6, o numerze
rejestracyjnym WE 0400F, stanowiący mienie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka –
Wodny Park, przy ulicy Merliniego 4, 02-511 Warszawa.
Cena minimalna brutto pojazdu wynosi 15.100,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto złotych
00/100) brutto i jest jednocześnie ceną wywoławczą samochodu.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: Volkswagen
Model: Passat B6 1.6
Wersja: Comfortline
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Nr rejestracyjny: WE 0400F
Rok produkcji: 2005
Rodzaj nadwozia: Sedan 4 drzwiowy
Nr identyfikacyjny (VIN): WVWZZZ3CZ6P118268
Kolor powłoki lakierniczej: Popielaty 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj silnika: Benzynowy z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność silnika: 1598 cm3
Moc silnika: 85kW (116KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów: 4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Rodzaj napędu: przedni (4x2)
Przebieg: 87887 km
Data pierwszej rejestracji: 23.01.2006 r.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:
1. Złożenie oferty (po wcześniejszym obejrzeniu pojazdu) na formularzu ofertowym
(stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia), powinno nastąpić w terminie do dnia
21.05.2018 r. r., do godz. 10.00, którą należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Fundacji
w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, z podanym adresem zwrotnym
i z dopiskiem „Oferta kupno pojazdu Volkswagen Passat - Nie otwierać przed 21.05.2018
r., godz. 10.15”.
2. Adres korespondencyjny, na który należy składać oferty to: Mokotowska Fundacja
Warszawianka – Wodny Park; 02-511 Warszawa; ul. Merliniego 4.
3. W przypadku wysyłki liczy się data wpływu wniosku do Fundacji.
4. Godziny pracy Sekretariatu Fundacji to: 8.00 – 16.00.

5. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. w Mokotowskiej Fundacji
Warszawianka – Wodny Park w Warszawie, przy ulicy Merliniego 4, Sekretariat Fundacji lub
ze strony internetowej www.wodnypark.com.pl
Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (oświadczeniu) stanowiącym
załącznik nr 1 do ogłoszenia i zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres siedziby lub zamieszkania oferenta,
- telefon kontaktowy lub e-mail,
- numer PESEL lub NIP oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami postępowania i przedmiotem sprzedaży
oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
Pozostałe informacje:
1.Samochód można oglądać w dniach od 07.05.2018 r. do 18.05.2018 r. (pn.-pt.) w godzinach
900-1500, na parkingu Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park po wcześniejszym
skontaktowaniu się z Panią Sylwią Paradowską tel. 22 854-01-30 wew.: 0120, która również
udziela informacji dotyczących niniejszego postępowania.
2.Nabywcą zostaje uczestnik, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział
w postepowaniu sprzedażowym. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą
rozpatrywane.
3.Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia postępowania.
4.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub
prawo zamknięcia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostaną
dodatkowo przeprowadzone negocjacje indywidualne z oferentami którzy złożyli takie same
oferty cenowe.
6.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez
prowadzącego postępowanie.
7.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia
i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży
(stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia) i protokołu zdawczo - odbiorczego (stanowiącego
załącznik nr 3 do ogłoszenia)
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty
do Sprzedającego.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Mokotowskiej
Fundacji Warszawianka – Wodny Park w Warszawie, przy ulicy Merliniego 4, Sala
konferencyjna przy Sekretariacie.

Załącznik nr 1

………………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa oferenta)

………………………………………………….
(adres)

………………………………………………….
………………………………………………….
(nr NIP lub PESEL)

…………………………………………………..
(telefon kontaktowy lub e-mail)

…………………………….., data…...............

FORMULARZ OFERTOWY
(OŚWIADCZENIE)
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi
w ogłoszeniu z dnia 07.05.2018 r. na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen
Passat B6 1.6, o numerze rejestracyjnym WE 0400F, z treścią wzoru umowy (załącznik nr 2 do
ogłoszenia) oraz z treścią protokołu zdawczo - odbiorczego (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
Akceptuję bez zastrzeżeń warunki ogłoszenia oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym pojazdu składam ofertę na zakup samochodu marki Volkswagen Passat B6 1.6, o
numerze rejestracyjnym WE 0400F za kwotę brutto ………………..................... zł.
(słownie: brutto:…………………………………………………………………………..zł).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia procedury oraz realizacji umowy sprzedaży auta służbowego
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park marki Volkswagen Passat.
Oświadczam, że uważam się za związanego/ną niniejszą ofertą na czas 30 dni od
terminu jej złożenia.
……………………………………
(podpis oferenta)

Załącznik nr 2

Umowa sprzedaży nr ………………………

Zawarta w dniu ………………… w Warszawie, pomiędzy:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części Kupującym.
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model: Volkswagen Passat B6 1.6
rok produkcji 2005,
nr rejestracyjny: WE 0400F
nr identyfikacyjny (VIN): WVWZZZ3CZ6P118268
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:……………………………… zł brutto
Słownie:………………………………………………………………………………………..
§4
Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Sprzedającego.
Termin płatności ustala się na 3 dni od daty odbioru faktury przez Kupującego.
Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, po dokonaniu całej
wpłaty przez Kupującego określonej w § 3 niniejszej umowy na rachunek bankowy
Sprzedającego o numerze: 94 1050 1025 1000 0090 3083 8271.
§5
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu
osobowego i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy ponosi Kupujący.
§7
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikających z umowy będzie
Sąd Rejonowy w Warszawie.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
Sprzedający:

Kupujący:

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
PRZEKAZUJĄCY: Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park, przy ulicy
Merliniego 4; 02 - 511 Warszawa
ODBIERAJĄCY:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
W dniu … 05.2018 r. roku przekazano ........................................................................................
samochód osobowy marki Volkswagen Passat, o następujących parametrach:
- marka: Volkswagen
- model: Passat B6 1.6
- wersja: Comfortline
- rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
- nr rejestracyjny: WE 0400F
- rok produkcji: 2005
- rodzaj nadwozia: Sedan 4 drzwiowy
- nr identyfikacyjny (VIN): WVWZZZ3CZ6P118268
- kolor powłoki lakierniczej: Popielaty 2-warstwowy z efektem metalicznym
- rodzaj silnika: Benzynowy z zapłonem iskrowym (wtrysk)
- pojemność skokowa silnika: 1598 cm3
- moc silnika: 85kW (116KM)
- liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów: 4 / rzędowy / 16
- rodzaj skrzyni biegów: manualna
- rodzaj napędu: przedni (4x2)
- przebieg: ……… km
- data pierwszej rejestracji: 23.01.2006 r.
Przekazujący wraz z samochodem wydał Odbierającemu:
- dowód rejestracyjny,
- kartę pojazdu,
- komplet kluczy,
- trójkąt ostrzegawczy,
- lewarek,
- klucz do kół,
- apteczkę pierwszej pomocy,
- gaśnicę.
PRZEKAZUJĄCY:

ODBIERAJĄCY:

