
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU

I. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przeznacza do sprzedaży samochód  ciężarowy  do 
3,5 t.

1. marka – RENAULT, model – Trafic T 1000 2,4 t., wersja T55E 
2. nr rejestracyjny – DJ 02531
3. rok produkcji – 1996
4. data ważności badania technicznego – 20.04.2012 r.
5. ubezpieczenie OC – ważne do 24.04.2012 r.

II. Właścicielem pojazdu jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Informacje na temat 
przedmiotu sprzedaży można uzyskać w siedzibie Muzeum przy ul. Matejki 28 w Jeleniej 
Górze (w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 14.00).
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą 
uprawnioną do kontaktów – kierownikiem działu administracji Jolantą Staszak.

III. Podstawa prawna:
Podstawę prawną sprzedaży stanowi § 28 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 
października  1993  roku  w  sprawie  zasad  organizowania  przetargu  na  sprzedaż  środków 
trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. 
Nr 97, poz. 443, z p.zm.).
Na podstawie powołanych przepisów Muzeum Karkonoskie przeznacza do sprzedaży w/w 
samochód w drodze bezprzetargowej.

IV. Wartość sprzedaży: 250,oo zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

V. Zasady składania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty:
Każdy  oferent  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Ofertę  należy  złożyć  na  piśmie.  Oferta 
powinna  określać  oferowaną  cenę  kupna  podaną  w  PLN,  która  nie  może  być  niższa  od 
określonej w pkt IV oraz zawierać podstawowe dane dotyczące oferenta: 

• imię i nazwisko lub nazwę firmy,
• adres,
• telefon kontaktowy

Oferty nie spełniające podanych warunków  nie będą rozpatrywane.
Oferty  można  składać  w sekretariacie  Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej  Górze  przy ul. 
Matejki  28  do dnia 18 kwietnia 2012 roku  do godz. 14.00
Za najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  uznana oferta  z  najwyższą  zaproponowaną ceną  oraz 
spełniająca  w/w warunki.  Sprzedający poinformuje pisemnie  o wyborze najkorzystniejszej 
oferty wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty. 

VI. Z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa 
kupna- sprzedaży.
Umowa ta będzie określać w szczególności:

1. Strony umowy.
2. Przedmiot umowy.
3. Cenę sprzedaży wynikającą ze złożonej oferty.
4. Termin i formę zapłaty ceny – termin zapłaty wynosi 7 dni od daty zawarcia umowy, 

forma zapłaty – przelewem na konto bankowe Muzeum Karkonoskiego lub wpłata 
gotówkowa w kasie Muzeum.



5. Sposób  odbioru  przedmiotu  sprzedaży  –  kupujący  będzie  uprawniony  do  odbioru 
przedmiotu  sprzedaży  po  dokonaniu  zapłaty  umówionej  ceny,  koszty  odbioru 
obciążają  kupującego  i  w  momencie  dokonania  zapłaty  ponosi  on  całkowitą 
odpowiedzialność za  przedmiot sprzedaży.

6. Wraz z dokonaniem zapłaty sprzedający przekaże kupującemu wszelkie dokumenty 
uprawniające  kupującego  do  korzystania  z  przedmiotu  sprzedaży.  Kupujący  jest 
zobowiązany  dokonać  na  własny  koszt  i  rachunek  wszelkich  zgłoszeń  i  opłat 
wynikających z przeniesienia własności przedmiotu sprzedaży.

Jelenia Góra, dnia 13 kwietnia 2012 r.

                                                                                                   Zatwierdzam

 


