
Informacja o sprzedaży samochodu

zakwalifikowanego jako majątek zbędny Miejskiego Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w

Ełku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 29, 19-300

Ełk przeznaczył do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:

Pojazd osobowy: Citroen Berlingo 1.4l 

Model:  G*KFW*/

Rok produkcji: 2006

Nr fabryczny (VIN): VF7GJKFWC93321709

Masa własna pojazdu: 1197 kg

Dop. Całkowita masa pojazdu: 1780 kg

Pojemność / moc silnika: 1360 cm3 / 55 kW

Rodzaj paliwa: benzyna

Kabina: 5 miejsc

Skrzynia biegów: manualna, 5 biegów

Wskazanie licznika: 117.005 km

Wyposażenie: immobiliser, centralny zamek, tylna szyba ogrzewana, airbag x 

1, wspomaganie układu kierowniczego, dodatkowa lampa świateł 

hamowanania „stop”, regulacja położenia reflektorów, radioodtwarzacz CD, 

siedzenie tylne dzielone, zagłówki, pasy bezpieczeństwa z regulowaną 

wysokością, obrotomierz, zderzaki nie koloryzowane, tarcze kół stalowe.

Inne: hak, pierwszy właściciel, kolor – nie metalik,.

Cena wywoławcza: 7 500,00 PLN (siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

· Samochód można oglądać od dnia 12 maja 2017 r. w dni robocze w godz. 08:00

do 14:00 na Stadionie Miejski przy ul. Piłsudskiego 27 w Ełku.



·  Jednostki  organizacyjne  lub  osoby  zainteresowane  nabyciem  pojazdu  mogą

zgłaszać  pisemne oferty  cenowe w zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem „Citroen

Berlingo”

w sekretariacie 15 maja 2017 r. do godz. 12:00.

· Oferta powinna zawierać: określenie Oferenta (nazwa lub imię i nazwisko), datę

sporządzenia, proponowaną cenę nabycia oraz podpis Oferenta.

· Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie MOSiR

Ełk przy ul. Piłsudskiego 29 w Ełku.

· Pojazd zostanie sprzedany temu oferentowi/oferentom, który zaoferuje najwyższą

cenę, ale nie niższą, niż cena wywoławcza.

· W przypadku złożenia dwóch lub więcej jednakowych, najwyższych ofert zakupu,

zostanie przeprowadzona aukcja.

· Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym, niż 7 dni

od dnia otwarcia ofert.

· Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny

nabycia, w kasie lub po zaksięgowaniu wpłaty.

· Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dariusz Jeżewski – tel. 697 109 444

· MOSiR Ełk zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

Dyrektor MOSiR Ełk


