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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim. 

ul. Zieleniecka 11 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. +48 957239008 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 16.12.2019 r. o godz. 14.00 w 

Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa o, ul. Zieleniecka 11, 66-400 

Gorzów, pokój nr 18. 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa 

zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z 

kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Dodatkowy przetarg ustny odbędzie się w dniu 

otwarcia ofert. 

 

 

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

    ruchomego: 

Samochód można będzie obejrzeć w siedzibie WIORIN ul. Zieleniecka 11 w dniach od 

06.12.2019 do 16.12.2019  do godz. 12.00 , po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem 

Leszkiem Rosolskim lub Przemysławem Drzymałą pod numerem telefonu   95 723 9008. 

2. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego: 

 

a) marka i typ pojazdu: Chevrolet Spark 0,8l  

b) rok produkcji: 2008 

c) numer rejestracyjny FG 67785 

d) data pierwszej rejestracji: 05.12.2008 r. 

e) nr identyfikacyjny (VIN): KL1KF484J9C606181 

f) przebieg:  92 038 km 

g) dopuszczalna masa całkowita: 1250 kg 

h) rodzaj nadwozia: hatchback 4 drzwiowe 

i) pojemność/ moc silnika: 796,00 cm³ / 38 kW 

j) rodzaj skrzyni biegów: manualna 

k) kolor powłoki lakieru: czerwony 
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3. Wyposażenie pojazdu: 

Immobilizer, kolumna kierownicy regulowana, poduszka powietrzna kierowcy, szyby przednie 

regulowane elektrycznie, wspomaganie układu kierowniczego, zamek centralny, 

radioodtwarzacz CD. 
 

4. Stan pojazdu: 

Pojazd sprawny technicznie, w stanie wizualnym adekwatnym do przebiegu i roku produkcji. 

Brak ważnego badania technicznego. 
 

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

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 2 00,00zł brutto 

(słownie: dwieście złotych) należy wpłacać wyłącznie w formie gotówkowej w złotych 

polskich w dniu 16.12.2019.r.  do godz. 12:00 w kasie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie wlkp. – pok. nr 18.  

 

6. Cena wywoławcza: 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) 

 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

d) dowód wniesienia wadium, 

e) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży, 

f) wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu. 
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8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek 

„Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Chevrolet Spark o numerze rej FG 67785” 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 7.30-15.30, nie 

później jednak niż do dnia 16.12.2019r. do godz. 12.00 w Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zieleniecka 11, 66-400 

Gorzów Wlkp. 

 

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie 

termin otrzymania przesyłki. 

Termin związania ofertą: 14 dni 

  

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

  

10. Inne informacje: 

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 

2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku 

Skarbu Państwa,. 

b) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany 

pojazd, 

c) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, 

d) wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, 

e) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone 

zwraca się w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, 

f) wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, 

g) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 

h) komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 
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- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium 

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 

uznania jej za nową ofertę, 

i) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

  

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej 

oferty. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny 

nabycia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


