Katowice 25.04.2017

Informacja o zbędnym majątku ruchomym- samochód ciężarowy do 3,5t.
(Na podstawie Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego
jednostkom organizacyjnym miasta Katowice – Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2747/2006
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.06.2006 r.)

I.

Sprzedający: Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
NIP 634-001-01-47

II.
1.

Opis przedmiotu zamówienia
Dane identyfikacyjne pojazdu:

- Marka
- Model pojazdu
- Wersja
- Numer rejestracyjny
- Rok produkcji
- Rodzaj pojazdu
- Nr INFO-EKSPERT
- Nr identyfikacyjny (VIN)
- Data pierwszej rejestracji
- Data ważności badania technicznego
- Przebieg szacowany
- Okres eksploatacji pojazdu (96/11121-17/04/06)
- Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)
- Dop. masa całk. / ładowność
- Rodzaj nadwozia
- Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów
- Rozstaw osi
- Oznaczenie silnika / Numer silnika
- Rodzaj silnika
- Pojemność / Moc silnika
- Doładowanie
- Liczba cylindrów / Uklad cylindrów
- Długość / Szerokość / Wysokość

CITROEN
Jumper 1000 1.9 TD Kat. 2.8t
27C
SK2378V
1996
Samochód ciężarowy do 3.5t
008-00925
VF7231A6215333176
1996-11-21
2016-04-18
125000 km
244 mies.
Biały I -warstwowy typu uni
2800 kg / 1060 kg
furgon 4 drzwiowy 2 osobowy
2 / przedni (4x2) / manualna
2850 mm
XUD9T / NIE BADANO
z zapłonem samoczynnym
1905 ccm / 68kW (92KM)
Turbosp. z chłodn. powietrza
4 / rzędowy
4655 mm / 1998 mm / 2150 mm

2. Wyposażenie standardowe (1996.10-1998.12)
-

Antena radiowa
Podłokietniki w drzwiach przednich
Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne
Przygotowanie do montażu radia
Opony 195170 R15 wzmocnione
Światła z regulacją kąta pochylenia
Pasy bezp. bezwład. 2 punktowe na siedzeniach centralnych
Zagłówki na wszystkich miejscach
Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
Zbiornik paliwa 801
Podgrzewacz paliwa
Zegar cyfrowy

3. Stan techniczny pojazdu
Na podstawie opinii eksperta i oględzin samochodu stwierdzono:
- lewy i prawy próg pojazdu skorodowany na wskroś
- belka tylna pojazdu skorodowana na wskroś
- drzwi pojazdu posiadają rozległe ogniska korozji
- wyposażenie kabiny kierowcy oraz przestrzeń bagażowa zniszczona i mocno zabrudzona
- brak możliwości uruchomienia silnika pojazdu.
Pojazd od dłuższego czasu nie był eksploatowany. W chwili obecnej pojazd jest
niesprawny technicznie, nie posiada badań technicznych jego naprawa jest ekonomicznie
nieuzasadniona. W czasie oględzin stwierdzono skorodowane pole numerowe VIN, które
znajduje się na prawym kabiny kierowcy. Do dalszej wyceny przyjęto, że pojazd
wyprodukowano w 1996 roku. Pojazd nadaje się do wyzłomowania lub na części.

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty zakupu samochodu na części lub inne formy zagospodarowania wraz z ceną należy
przesłać drogą elektroniczną na adres: warsztaty@zspm.pl w terminie do dnia 5 maja
2017 r. (piątek) do godz. 10:00.
Oferta powinna zawierać opis – „Oferta - na zakup majątku ruchomego - samochód

ciężarowy do 3,5 t.” cel zakupu i oferowaną cenę

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Sprzedający może żądać od Kupującego wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 5 maja 2017 r.
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