Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku sprzeda:
samochód osobowy SKODA FABIA, numer rejestracyjny WP 3190H, rok produkcji 2014
eksploatowany jako pojazd egzaminacyjny,
Cena wywoławcza pojazdu o numerze rejestracyjnym WP 3190H równa jest
brutto 6 524,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote zero groszy)
Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1. Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest uszkodzony, wyceniony na podstawie opinii biegłego
sądowego.
2. Pojazd posiada wpis „L” w dowodzie rejestracyjnym; dane techniczne podane w załączniku nr 1.
3. Pojazd przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0014.30 do dnia ostatecznego złożenia ofert, w siedzibie Sprzedającego pod adresem: Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku, Płock, ul. Otolińska 25, Tel. 606301184, 24 267 53 70.
4. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o składanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach
na adres Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku, 09-400 Płock, ul. Otolińska 25, w
terminie do dnia 26 kwietnia 2021 roku do godziny 10.00. Kopertę należy opisać: „WORD
PŁOCK, 09-400 Płock, ul. Otolińska 25, oferta na zakup pojazdu: samochód osobowy (WP
3190H)), nie otwierać przed dniem 26 kwietnia 2021 r. godz. 12.00”. Oferta powinna zawierać
dane zawarte we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2.
5. Załączniki do ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej WORD Płock: www.wordplock.pl.
6. Wzór oferty w wersji do edycji, stanowiącej załącznik nr 2 jest do pobrania na głównej stronie
internetowej WORD Płock: www.wordplock.pl lub w Sekretariacie WORD Płock, ul. Otolińska
25, 09-407 Płock.
7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2021 r. godz. 12.00 na Sali szkoleniowej
WORD Płock, parter, wejście od strony placu egzaminacyjnego, ul. Otolińska 25, Płock.
8. Dyrektor WORD, na podstawie przedstawionej analizy ofert przez wyznaczoną komisję, podejmie
decyzję o sprzedaży pojazdu.
9. Wybrana zostanie oferta z najwyższą zaproponowaną ceną.
10. Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.
11. O wyniku rozstrzygnięcia, terminie i miejscu wydania rzeczy zostanie powiadomiony wyłącznie
oferent, którego oferta zostanie wybrana. Formą powiadomienia będzie pisemna informacja na
wskazany w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 2, adres email: a w przypadku braku adresu email –
list polecony na wskazany adres zamieszkania/siedziby.
12. Potwierdzeniem otrzymania wiadomości email będzie pisemna odpowiedź zwrotna Oferenta o
potwierdzeniu otrzymania wiadomości i podanie terminu przybycia do WORD Plock, a w
przypadku listu poleconego - stan jego doręczenia widoczny w statusie numeru listu poleconego
na stronie internetowej Poczty Polskiej.
13. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do skontaktowania się z WORD w ciągu
7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty, celem zakończenia transakcji sprzedaży.
14. Zapłata za przedmiot oferty nastąpi w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na
konto Sprzedającego.
15. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku jest zwolniony z podatku VAT na podstawie
art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.
16. Wydanie zakupionego pojazdu nastąpi na podstawie protokołu przekazania, po otrzymaniu
należnej kwoty zakupu na rachunek bankowy WORD Płock, wskazany na fakturze.
17. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi Nabywca.

