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    OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

                        NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 

     
I postępowanie przetargowe. 

 

 

1. Nazwa i siedziba  sprzedającego: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku 

80-874 Gdańsk 

ul. Na Stoku 48 

fax: 058/303-11-10, tel. 058/302-36-35 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:  

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu  09.02.2016 r. o godzinie 1030    przez 

komisję przetargową. 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego: 

 

Samochody osobowe będący przedmiotem przetargu można oglądać:  

Pozycje tabeli 1; 2; 3; i 4 

WIORiN w Gdańsku, Laboratorium Wojewódzkie w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 3 

(wejście od ulicy Raciborskiego), tel. 58 682 24 31 od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia   

08.02. 2016 r. w godz. od 800 do godz. 1400. 

Pozycja tabeli 5 

WIORiN w Gdańsku, Oddział w Malborku, ul. Marii Konopnickiej 26, tel. 55 272 28 81 od dnia 

ukazania się ogłoszenia do dnia 08.02.2016 r. w godz. od 800 do 1400. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58/ 302-36-35 wew.18. 

 

4. Pojazdy objęte postępowaniem oraz ceny wywoławcze. 

 

 

L.p. Rodzaj 

pojazdu 

Numer 

rej. 

Numer 

nadwozia 

Pojemność 

silnika 

Rok  

produkcji 

Przegląd  

techniczny 

Cena 

wywoławcza 

pojazdu w zł  
1. FSO-

Polonez 

Kombi 

GD 

46293 

SUPB40CEB1W1

81488 

1598,00 cm3 2001 07.09.2016 1200,00 brutto 

2. FSO-

Polonez 

Kombi 

GD 

46294 

SUPB40CEB1W1

82679 

1598,00 cm3 2001 29.04.2016 1200,00 brutto 

3. FSO-

Polonez 

Kombi 

GD 

46295 

SUPB40CEB1W1

82634 

1598,00 cm3 2001 19.02.2016 1200,00 brutto 

4. FSO-

Polonez 

Kombi 

GD 

46295 

SUPB40CEB1W1

82631 

1598,00 cm3 2001 18.02.2016 1200,00 brutto 



5. OPEL 

Astra-F 

GD 

3173Y 

WOLOMFF68Y

G009833 

1399 cm3 1999 07.12.2016 1100,00 brutto 

        

 

 

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: 

 

Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej  w niżej wymienionej  kwocie: 

 

L.p. Marka pojazdu Kwota wadium w  zł 

1. FSO Polonez 120,00 

2. Opel Astra 110,00 

   

 

 

 

 

 

należy wpłacić do dnia 09.02.2016 r. do godziny 900 w kasie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku (parter) pokój nr 5.  

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

 

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

 imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmy) i adres siedziby 

oferenta, telefon,  NIP oraz Numer Regon, 

 oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu,  

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

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

 dowód wniesienia obowiązującego wadium, 

 formularz ofertowy,  

 wzór umowy – zaparafowany. 

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego 

wzoru: 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku 

   80-874 Gdańsk 

   ul. Na Stoku 48 

„Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego marki 

……………………………… nr rej. ………………..    –  nie otwierać” 

 

 

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 800 – 1500 

nie później jednak niż do dnia  09.02.2016 r. do godz. 900  w sekretariacie WIORiN w Gdańsku przy 

ul. Na Stoku 48. 

 



8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert, bez podania przyczyn. 

 

9. Inne informacje 

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w 

sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są 

jednostki budżetowe (Dz. U. nr 106 poz. 493 z 2010r.z późn. zm.) 

b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na  pojazd objęty 

przedmiotem przetargu. 

c) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w powyższej tabeli. 

 

Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu. 

 
 Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty i podpisaniu 

właściwej umowy kupna-sprzedaży. 

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

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

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego 

przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.  

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży  następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

 

Ustala się termin zawarcia umowy na dzień 09.02.2016 r. na godz. 1200 

 

 

 

 

 

 

Pomorski 

Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Andrzej Kania 


