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WOJEWO DZKI  INSPEKTORAT OCHRONY ROS LIN I NASIENNICTWA  
                                                     w Kielcach 

 

OGŁOSZENIE 

 

O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH 

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA  

W KIELCACH 

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, ul. Wapiennikowa 

21A,   25-112 Kielce, tel. 41 361-07-86. 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu  

w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 19 w siedzibie WIORiN w Kielcach. 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku 

ruchomego: 

Samochody można oglądać w dniach od 21.05.2018 do 28.05.2018 r. w godz. 10.00 – 

12.00 . 

Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskach pod numerem tel. 41 361-

07-86 w. 211 , osoba do kontaktu: Zdzisław Jaworski. 

 

4. Rodzaj, typ pojazdów objętych postępowaniem, cena wywoławcza: 

 

1) Rodzaj pojazdu: Dacia, model Logan 1,4, wersja Access,  

                                Nr rejestracyjny TK87262, 

2) Numer VIN: UU1LSDAEH36176885 

3) Pojemność silnika: 1390 cm3 

4) Rok produkcji: 2006 

5) Rodzaj paliwa: etylina 

6) Przebieg w km: 90339 

7) Termin obowiązkowego badania technicznego: 29.11.2018 

8) Termin ważności ubezpieczenia  OC : 11.12.2018 r. 

9) Cena wywoławcza: 3592,00 zł 

 

1) Rodzaj pojazdu: Citroen, model Berlingo 1,4 MR’03, wersja Multispace,                                  

                                Nr rejestracyjny TK46483, 

2) Numer VIN:  VF7GJKFWB93045302 

3) Pojemność silnika: 1360 cm3 

4) Rok produkcji: 2003 

6) Rodzaj paliwa: etylina 

7) Przebieg w km:165413 

8) Termin obowiązkowego badania technicznego:05.07.2018 

9) Termin ważności ubezpieczenia OC : 22.07.2018 

10) Cena wywoławcza: 4272,00 zł 

http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/


 

1) Rodzaj pojazdu: Peugeot, model Partner II 1,4, wersja Presence 75, 

                                Nr rejestracyjny TK94809 
2) Numer VIN: VF3GJKFWC95280789 

3) Pojemność silnika: 1360 cm3 

4) Rok produkcji: 2007 

5) Rodzaj paliwa: etylina 

6) Przebieg w km: 105160 

7) Termin obowiązkowego badania technicznego: 26.06.2018 r. 

8) Termin ważności ubezpieczenia OC : 25.06.2018 r. 

9) Cena wywoławcza: 6189,00 zł. 

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia: 

1) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach: dla   

 samochodu Dacia Logan TK87262 – 359,00 zł 

 samochodu Citroen Berlingo TK46483 – 427,00 zł 

 samochodu Peugeot Partner TK94809 – 618,00 zł,  

2) Wadium należy wnieść w formie pieniężnej poprzez wpłatę w kasie sprzedającego lub 

na konto: 73 1010 1238 0856 0313 9120 0000  do dnia 29 maja 2018 r. godz.9:45. 

3) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru 

lub odrzucenia oferty. 

4) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy sprzedaży. 

  

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi 

zawierać: 

1) Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres 

siedziby Oferenta, 

2) Oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu, 

3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

4) Dowód wniesienia wadium, 

Oferent może złożyć ofertę na jeden, dwa lub trzy pojazdy, według uznania. 

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca. 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być zaadresowana wg poniższego 

wzoru: 

 

„Oferta przetargowa na zakup samochodu:  …………………………………………..”. 

Nie otwierać przed dniem 29 maja 2018 r., godz. 10.00 

 

Oferty pisemne należy składać do dnia 29 maja 2018 r. do godz. 10.00 osobiście lub 

droga pocztową. Wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby WIORiN a nie data nadania 

przesyłki. 

 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.  



 

 

 

9. Inne informacje  

1) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi 

składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.  poz.729). 

2) Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium, 

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 6 niniejszego 

ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne czy też budzą inną wątpliwość, zaś 

złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, 

3) Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi najwyższa cena 

zaproponowana przez Oferenta. 

4) Cena zaproponowana przez Oferenta nie może być niższa, niż cena wywoławcza. 

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży. 

1) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową 

najkorzystniejszej oferty. 

2) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek sprzedającego NBP O/O 

Kielce nr 84 1010 1238 0856 0322 3100 0000 w terminie 7 dni od dnia wystawienia 

faktury sprzedaży. 

3) wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

4) wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 

nabywca. 

 


