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OGŁOSZENIE nr 02/NDM/2019  

z dnia 11.03.2019 r.  
 

Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6 , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza konkurs ofert na 

sprzedaż n/w środków trwałych: 

Lp. Marka  Model  Nr rej. 
Rok 

produkcji 
Miejsce oględzin 

Cena minimalna 
(brutto) 

1 Subaru Forester 2.0 WND51155 2015 Nowy Dwór Maz. 60 000,00 zł 

2 Chevrolet Aveo WND50860 2012 Nowy Dwór Maz. 9 000,00 zł 

 
 
 
 

1. SUBARU FORESTER 2.0 MR’13 E5 WND51155, rok produkcji 2014 

 

 

Marka SUBARU 

Model Forester 2.0 MR’13 E5 

Wersja Comfort Lineartr 

Rok produkcji 2015 

Rodzaj pojazdu Samochód terenowy 

Rodzaj nadwozia 
Kombi (uniwersalne) 
5 drzwiowe 5 osobowe 

Data pierwszej rejestracji  30.06.2015 

Badanie techniczne 25.06.2020 

Pojemność silnika 1998 cm3 

Moc silnika  177 kW 

Liczba miejsc 5 

Przebieg pojazdu (wg. licznika) 180 622 km 

DMC 2 110 kg 

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna 

Rodzaj napędu AWD (4x4) 

Dodatkowo 
Układ cylindrów bokser, 
klimatyzacja automatyczna 
2 strefy, relingi dachowe,  

Ubezpieczenie OC ważne do 29.09.2019 

Stan techniczny: 
Pojazd sprawny technicznie, praca silnika oraz zespołu napędowego 
poprawna. Samochód wewnątrz posiada przetarcia na boczkach 
tapicerskich drzwi oraz otarcia na wykładzinie wnęki bagażnika. 
Połamany zderzak przedni. Wgniecenie oraz ubytki lakieru na 
przednich drzwiach lewych. Dach posiada odpryski lakieru i ślady 
korozji. Otarte i porysowane drzwi tylne lewe. Otarcia i rysy na 
zderzaku tylnym. Nadkole przednie lewe posiada otarcia.  
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2. CHEVROLET AVEO III 1,4 16V, WND50860, rok produkcji 2012 

 

 

Marka Chevrolet 

Model Aveo III 1,4 16V 

Wersja LTZ 

Rok produkcji 2012 

Rodzaj pojazdu Samochód osobowy 

Rodzaj nadwozia sedan, 4 drzwiowy 

Data pierwszej rejestracji  15.11.2012 

Badanie techniczne 04.12.2019 

Pojemność silnika 1398 cm3 

Moc silnika  74 kW 

Przebieg pojazdu (wg. licznika) 230 539 km 

DMC 1573 kg 

Rodzaj skrzyni biegów manualna 

Rodzaj napędu przedni (4x2) 

Ubezpieczenie OC ważne do 14.11.2019  

Stan techniczny: 
Pojazd sprawny technicznie, praca silnika oraz zespołu 
napędowego poprawna. Samochód posiada rozerwany spojler, 
otarcia oraz pęknięcia powłoki lakierowanej zderzaka 
przedniego. Zarysowane lewe lusterko. Wgniecenie drzwi 
lewych tylnych. Drzwi prawe tylne posiadają otarcia. Pojazd brał 
udział w dwóch kolizjach, czego efektem są naprawy blacharskie 
i lakiernicze z przodu i z tyłu pojazdu. 

 

 

Przystępujący do procedury sprzedaży zapoznał się ze stanem technicznym środków transportu i nie wnosi 

co do stanu technicznego żadnych zastrzeżeń.  

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty według załączonego wzoru na 

wybrany środek trwały, w przypadku złożenia oferty na innym dokumencie niż wymagany, oferta zostanie odrzucona.  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Zarządu Spółki w Nowym Dworze Mazowieckim, 

ul. Paderewskiego 6, Kancelaria I piętro do godz. 12:00 do dnia 25.03.2019 r.   z dopiskiem „Konkurs ofert – środki 

transportu”. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. 

Sprzedający zobowiązuje się do ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej www.amwsinevia.pl 

w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. 

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty oferent zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty 

wynikającej ze złożonej oferty na podstawie wystawionej faktury pro forma, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

konkursu ofert oraz do podpisania umowy sprzedaży zbędnego składnika majątku. 

Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy sprzedawcy. 

Oferowane środki transportu można oglądać w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym 

z Panem Kacprem Haronem, tel. : 602-216-746. 

http://www.amwsinevia.pl/
http://www.amwsinevia.pl/

