PZA.222.24.2012
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A.,
20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
ogłasza zbieranie ofert na sprzedaż przyczepy samochodowej Neptun 7/202
PRAKTIK o nr rej. LU 1285X wraz z kołem zapasowym (felga + opona).
Dane techniczne przyczepy:
- Neptun – przyczepa do samochodów osobowych;
- Model – N7-202 ptw
- VIN: SXE7GCFSJAS001051
- rok produkcji – 2010
- kategoria pojazdu – O1/przyczepa (naczepa)
- nr świadectwa homologacji - PL*0459*05
- data uzyskania homologacji – 04.05.2009
- maksymalna masa całkowita - 750 kg
- dopuszczalna ładowność – 623 kg
- masa przyczepy – 127 kg
- dopuszczalny nacisk osi – 7,35 kN
- długość całkowita – 3015 mm
- długość przestrzeni ładunkowej – 2020 mm
- szerokość całkowita – 1570 mm
- wysokość całkowita 810 mm
Cena wywoławcza brutto: 1.300,00 zł., stawka VAT: 23%;
Dodatkowych informacji na przyczepy samochodowej oferowanej do sprzedaży
udziela: Pan Roman Myszak w godz. 7.30 – 15.00 pod nr tel. 815364277 oraz
Pan Tomasz Gołofit pod nr tel. 519332174.
Środek trwały oferowany do sprzedaży można obejrzeć w dni robocze w godz.
7.30 – 15.30 w okresie od 02.07.2012 r. do 05.07.2012 r. w siedzibie Radia
Lublin S.A. w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 2 po wcześniejszym uzgodnieniu
z wyżej wymienionymi pracownikami Biura Zarządu Radia Lublin S.A.: tel.
815364277 lub 815364206.
Zainteresowani zakupem wymienionej przyczepy samochodowej mogą do godz.
15.30 dnia 05 lipca 2012 r. zgłaszać akces zakupu poprzez złożenie
w Sekretariacie (pom. nr 207) – zamkniętej koperty zawierającej zaoferowaną
kwotę zakupu nie niższą od ceny wywoławczej.
Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres i tel. kontaktowy osoby
zainteresowanej nabyciem przyczepy samochodowej oraz napis o treści:
„Oferta zakupu przyczepy samochodowej”.
Okres związania złożoną ofertą wynosi 14 dni od wyznaczonego terminu
składania ofert. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika
postępowania, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
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Przyczepa samochodowa zostanie sprzedane w dniu 06.07.2012 r. osobie,
która zaoferuje najwyższą cenę jednakże nie niższą od ceny wywoławczej.
Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest podpisanie przez
uczestnika postępowania oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu
sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń oraz, że
zapoznał się z propozycją umowy sprzedaży oraz regulaminem
postępowania i również nie wnosi zastrzeżeń.
Zawiadomienie oferenta o wyborze oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w postępowaniu
niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez
prowadzącego postępowanie, nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku
niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty
niższej niż osiągnięta w postępowaniu cena nabycia, nabywca traci prawa
wynikające z wyboru jego oferty.
Warunki postępowania zawarte są w „Regulaminie postępowania”, do wglądu
w pok. nr 207 (Sekretariat) Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni
w Lublinie „Radio Lublin” S.A.
Organizator zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przeprowadzenia postępowania;
- unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.
- swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy postępowania zaoferowali tę
samą cenę.
Transport zakupionego w postępowaniu przedmiotu sprzedaży wykonuje
Nabywca na własny koszt. Cena wywoławcza jest ceną brutto. Wydanie
Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym,
niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Wydanie nastąpi w miejscu położenia
przedmiotu sprzedaży.

Lublin, dnia 02.07.2012 r.

Prezes Zarządu
(-) Andrzej Szwabe
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