OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY SAMOCHODU
OSOBOWEGO MARKI OPEL SIGNUM ELEGANCE 2.0

Województwo Świętokrzyskie - Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne zaprasza do
składania ofert dotyczących zakupu samochodu osobowego: Opel Signum Elegance 2.0, 175
KM.
1. Dane pojazdu:
Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód osobowy OPEL Signum Elegance 2.0 będący
własnością Województwa Świętokrzyskiego - Regionalnego Centrum Naukowo –
Technologicznego.
Marka i typ: Opel Signum Elegance 2.0
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Rok produkcji: 2004
Data pierwszej rejestracji: 14.12.2004r
Przebieg: 410862 km
Dopuszczalna masa całkowita: 2020 kg
Pojemność: 1998 cm3
Moc silnika: 129 kW (175 KM)
Doładowanie: Turbosprężarka
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów: 4 / rzędowy / 16
Skrzynia biegów: manualna
Oznaczenie silnika: Y20NET
Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Rodzaj napędu: przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowanej kabiny: czarny
2.Wyposażenie standardowe:
- ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania,
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego,
- Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego,
- Głośniki 7 sztuk,
- Immobilizer,
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- Kierownica pokryta skórą,
- Klimatyzacja automatyczna,
- Kolumna kierownicy regulowana,
- Koło zapasowe dojazdowe,
- Komputer pokładowy,
- Kurtyny powietrzne boczne,
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie,
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie,
- Obrotomierz,
- Podłokietnik fotela kierowcy,
- Poduszka powietrzna kierowcy,
- Poduszka powietrzna pasażera,
-Poduszki powietrzne boczne przednie,
- Radioodtwarzacz CD30 + MP3,
- Siedzenia tylne dzielone,
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP.
- System kontroli trakcji TCS,
- Szyby przednie regulowane elektrycznie,
- Szyby tylne regulowane elektrycznie,
- Światła przeciwmgielne przednie,
-Tempomat,
- Wspomaga nie układu kierowniczego elektrohydrauliczne,
- Wyświetlacz graficzny,
- Zagłówki foteli przednich aktywne,
- Zamek centralny zdalnie sterowany.
3.Wyposażenie dodatkowe:
- Fotele przednie podgrzewane,
- Lakier metalizowany,
- Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów,
- Relingi dachowe,
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- Zawieszenie z regulacją automatyczną poziomu.
4. Cel postępowania:
Postępowanie ma na celu sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego, którym jest
samochód osobowy marki Opel Signum Elegance 2.0 (rocznik 2004). Auto można obejrzeć
w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu, w godzinach od 8.00
do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienie z Panem Jerzym Witkowskim nr. tel
41 343 40 50, kom. 667 835 544.
Cena wywoławcza 5 900,00 złotych brutto.
5.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
- oferta powinna zawierać imię , nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
- oferta musi zawierać ofertę cenową wyrażoną w złotych polskich cyfrowo i słownie w
zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku oraz warunki jej zapłaty,
- oferta musi zawierać oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem opisanego w pkt 1-3
samochodu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
- oferta jest wiążąca do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
6.Pozostałe informacje:
Oferty z ceną należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby Regionalnego Centrum
Naukowo – Technologicznego, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, z dopiskiem na kopercie
„Oferta na zakup samochodu osobowego Opel Signum Elegance 2.0”.
Termin składania ofert do dnia 28 września 2018 roku do godziny 12:00. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 28 wrzesnia 2018 roku o godzinie 12:30.
Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte
oraz stan techniczny sprzedawanego samochodu.
Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży samochodu można uzyskać pod numerem telefonu
41 343 40 50 oraz 667 835 544. Informacji udziela Pan Jerzy Witkowski.
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