
Gostynin dn. 25.09.2014r. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17 !
1.Nazwa i siedziba sprzedającego: 
   Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych 
   09 – 500 Gostynin, ul. Ozdowskiego 1A 
   tel./fax  24/235 26 85 
   e-mail: dd.sekretariat@gmail.com 
2.Przedmiot przetargu: 
   - samochód osobowy 
   - marka pojazdu   - HONDA  
   - model pojazdu    - CR-V RD 17 
   - nr rejestracyjny   - WGS 07FG 
   - rok produkcji    - 1999 
   - nr indentyfikacyjny VIN  - JHLRD1740XC223916 
   - kolor     - złoty metalik 
   - pojemność/moc silnika      - 1973 cm3/  108 kW 

   - data pierwszej rejestracji  - 03.11.1999r.  
   - przebieg (stan na 15.09.2014r.) – 333 334km 
   - rodzaj paliwa   - LPG, benzyna b/o 
3.Cena wywoławcza brutto – 7 000,00  zł ( słownie: siedem tysięcy  zł)  
   Wysokość ceny wywoławczej została określona na podstawie opinii  
    rzeczoznawcy z dnia  09.06.2014r.  
4. Tryb przetargu: 
    pisemny przetarg ofertowy 
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
   - złożenie pisemnej oferty, będącej zał.nr 1 do niniejszego ogłoszenia  
     w terminie do dnia  10 października 2014r. do godz. 900.  
     Oferty należy składać w dni robocze w godz. 730 - 1500  w sekretariacie 
     Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
     w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A w zaklejonych kopertach z napisem: 
     „ PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 
      SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17” lub przesłać na adres 
      sprzedającego, 
    - formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie 
      sprzedającego lub ze strony internetowej www.dd.gostynin.edu.pl 
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 lub nazwę oferenta 
     - adres siedziby oferenta 
     - numer PESEL lub NIP oferenta 
     - datę sporządzenia oferty 
     - oferowaną cenę  
     - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu  
       i  przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń 
    Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  
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7.Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 10.10. 2014r. o godz. 1000 
   w siedzibie sprzedającego – Powiatowy Zespół Placówek 
   Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A 
   (sekretariat) !
   8.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód: 
   Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie sprzedającego tj.  
   w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
   w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A w dni robocze w godz. 800- 1500. 
   Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  24/235 26 85. 
9. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 
    - zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję 
      przetargową najkorzystniejszej oferty ( wzór umowy zał. nr  2) 
    - wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po 
      wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia na rachunek bankowy 
      wskazany przez sprzedającego 
    - sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez 
      Kupującego ceny nabycia. 
10. Inne informacje: 
    - komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę 
      na pojazd objęty przedmiotem przetargu 
    - oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 
11.Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli: 
     - została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 
     - nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub 
       są one  niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie 
       wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 
12. O  odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie 
      oferenta. 
13. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go 
      bez podania przyczyn. !!!
        
     
            
          !!!!!!!
  !!! !



!
UMOWA NR ………/2014 !

Zawarta w dniu ………… 2014r. w Gostyninie pomiędzy Powiatowym 
Zespołem Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Gostyninie,  
ul. Ozdowskiego 1A reprezentowanym przez 
p.o. dyrektora  
zwanym dalej Sprzedającym 
a 
……………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: ……………………………………………………….. 
zwanym dalej Kupującym   

§ 1 

Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania przeprowadzonego  
w trybie  przetargu ofertowego  z dnia …………. 2014 roku. !

§ 2 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

   - marka/ model     - HONDA CR-V RD 17 
   - nr rejestracyjny   - WGS 07FG 
   - rok produkcji    - 1999 
   - nr indentyfikacyjny VIN  - JHLRD1740XC223916 
    

§ 3 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego 
wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie 
toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi 
on również przedmiotu zabezpieczenia.  

§ 4 

1.Kupujący stwierdza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 2 
    niniejszej umowy i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji 
    do Sprzedającego. 
2.Kupujacy sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu, dowodu rejestracyjnego oraz 
   karty pojazdu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

§ 5 

1.Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu określonego  
   w § 2 niniejszej umowy zgodnie z ofertą za kwotę  …………………………………. 
   słownie: ……………………………………………………………………………………….. 
2.Powyższą kwotę Kupujący  wpłaci na rachunek bankowy Sprzedającego  
   nr …………………………………………………………………………………………………. 

§ 6 

1.Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po 

ZAŁĄCZNIK NR  2 WZÓR  UMOWY



   wniesieniu należnej kwoty,  o której mowa w  § 5. 
2.Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące 
   pojazdu, niezbędne do prawidłowego korzystania z niego. 
   

§ 7 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji 
ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi Kupujący. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

!
!
!
………………………………..               ……………………….
  

    ( SPRZEDAJĄCY)                ( KUPUJĄCY) 
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!
          ZAŁ. NR 1 !

OFERTA 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO  MARKI HONDA CR-V RD 17 !!
MIEJSCOWOŚĆ I DATA: !
…………………………………………………………………………………………………………………….. !
IMIĘ I NAZWISKO  LUB NAZWA FIRMY !
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. !
MIEJSCE ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA FIRMY !
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… !!
NUMER  PESEL   …………………………………………. !
NUMER NIP   …………………………………………. !
TEL.     …………………………………………. !!!
Ja niżej podpisany/podpisana  oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się  
z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu  
o  przetargu na sprzedaż samochodu służbowego  marki HONDA CR-V RD 
17 oraz treścią wzoru umowy ( zał. nr 2). !
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze 
stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu osobowego 
marki HONDA CR-V RD 17  za kwotę  brutto …………………………………    zł. 
( słownie: ……………………………………………………………………………………. 
Powyższą kwotę wpłacę na rachunek bankowy wskazany przez 
Sprzedającego. !!!
         ………………………….. 
              ( podpis oferenta)   !!!!!!!



!


