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Zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 742
oraz Volkswagen Transporter 1.9.D

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka
Gminy z o. o. zwraca się z zapytaniem ofeńowym o żożenie najkorzystniejszej ofeńy
sprzedazy samochodów będących własnością Społki.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Pzedmiotem zamówienia jest używany samochód specjalistyczny Star 742 o numerze

Ęestracyjnym TSZ A 554 ( jeżdżący, posiadający polisę ubezpieczeniowa oraz ważny
przegląd techniczny), będące własnością PGK|M w Staszowie Spółki Gminy zo. o..
Szczegółowe dane:
- rok produkcji: 1993,
Dane z dowodu rejestracyjnego;
F1 (maksymalna masa całkowita) 9700 kg, F2. 9700 kg G, (masa własna) 3400 kg. P1.
(dane silnika) 4560 cm3, P2. (dane silnika) 77,00 kw
Oraz
Przedmiotem zamówienia jest używany samochód cięźarowy Volkswagen Transporter
1.9 D o numerze rejestracyjnym TSZ 55AH ( uszkodzony, silnik posiadający polisę
ubezpieczeniowa oraz ważny pzegląd techniczny), będące własnością PGKIM
w Staszowie Spółki Gminy zo. o..

Szczegółowe dane:
- rok produkcji: 1997,
Dane z dowodu Ęestracyjnego;
F1 (maksymalna masa całkowita) 2575 kg, F2. 2575 kg F3. 4000 kg (dopuszczalna masa
całkowita pojazdu / zespołu pojazdów) G. (masa własna) 1601 kg. P1. (dane silnika)
1896,00 cm3,P2. (dane silnika) 50,00 kw.

2. Samochody można oglądać od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu
terminu, tel. 533 025 380 , na terenie PGK|M Staszów Spółka Gminy ul. Wojska Polskiego
3,28-200 Staszów
3, Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, nie niższa niż w
przypadku samochodu marki STAR 742, 6 000,00 ż (netto) oraz w przypadku
Volkswagena Transpońera 1000,00 zł (netto).

ll. Opis wyboru najkorzystniejszej ofeńy:

Cena: 100 o/o (najwyższa zaproponowana cena, nie niższa niż określona w pkt. l, ust. 3)
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lll. Sposób przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofeńę na wymaganym formularzu ofeńowym (załącznik nr 1)

i przesłać go na adres poczty elektronicznejzgmowienią@p_qkim.pl .

lV. Miejsce itermin złożenia ofeńy:

Ofeńę należy żożyć do dnia 5 maja 2022 roku. do godz. {2 @

V. lnformacje dodatkowe:

Zapytanie ofeńowe umieszczono na stronie: vyww,pgkim.p_l/ zakładka przetargi,

Po dokonaniu wyboru ofeńy Spzedawca poinformuje oferenta, ktory żożył
najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy.

Odbiór pojazdu nastąpi po podpisaniu umowy przez strony.
ZamawiĄący zastrzega prawo odzucenia ofeńy najkozystniejszej bez podania

przyczyny.
Ofeńa może być złożona częściowo tj. nie musi zawierać łącznego pzedmioty
zamówienia.

PRZEDslEBloRsTWo GosPoDARKl
xotłuHAtxEJ l MlEszKANlo\tE J
w STASZOWlE Spólka Gminy z o.o.

tel. 1 5 864 2.8 41 , laxi 1 5 881 20 43'- 
e-mail: s8kratariat@p§klm,pl

NlP 866-00o-14-12, REGoN 830251455
BDo 000012t11

PEKAo s,A.63 1240 2803 1tlt 0000 3290 1485'sś śiJsżów 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001

Preągę Zayządu
H*łrloa3-

Gr zĘ or: i"Ó r ze cho tls ski


