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INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
w który wyposażone są jednostki budżetowe. (Dz. U. z 2010r., Nr 114, poz. 761)

I. Określenie przedmiotu przetargu.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez o numerze
rejestracyjnym LBY 1815. Rok produkcji - 1999, pojemność silnika - 1,61 (benzyna), przebieg -
284650 km, kolor niebieski.
Samochód posiada ważny przegląd techniczny do dnia 5 lutego 2016r. oraz ubezpieczenie OC do
dnia 3 lipca 20 l6r.
Samochód można oglądać we Włodawie, ul. Graniczna 7, w godz. 700

- 1500 po uprzednim
uzgodnieniu z Panem Rafałem Suskim, tel.603 962395.

II. Cena wywoławcza wynosi - l 200,00 zł. brutto.

III. Wadium

1. W niniejszym przetargu wadium wynosi - 120,00 zł.
2. Wadium, wyłącznie W· pieniądzu, należy wnieść na konto w Banku Spółdzielczym

w Parczewie O/Włodawa, nr rachunku 56 8042 00060550163220000040.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,

zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,

IV. Opis sposobu przygotowania ofert.

l. Ofertę należy przygotować na formularzu dołączonym do instrukcji. Sprzedający zaleca przed
opracowaniem oferty obejrzenie oferowanych do sprzedaży belek.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, opieczętowana pieczęcią oferenta i osób/osoby uprawnionych do składania
oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, oprawiona łącznie z wszystkimi
dokumentami i załącznikami.

3. Do oferty należy dołączyć zaakceptowany wzór umowy.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, kopercie w jednym egzemplarzu. Koperta powmna być

zaadresowana. Adres powinien zawierać:
l) pełną nazwę Sprzedającego,
2) kod miejscowość,
3) ulicę nr domu,
4) telefon/fax.

Ponadto koperta powinna być oznaczona napisem "Oferta - "Sprzedaż samochodu" oraz
posiadać oznaczenie: " Nie otwierać przed 7 września 2015 r. godz. 1015

"

5) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.



v. Informacje proceduralne.

l. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszej
instrukcji.

2. Wybór oferty nastąpi według jedynego kryterium najwyższej ceny.
3. Czas związania ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Oferty należy złożyć w siedzibie Sprzedającego - Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie

ul. Lubelska 60 w Sekretariacie do dnia 7 września 2015 r. do godz. 1000
•

5. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Sprzedającego - Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie
ul. Lubelska 60, w pokoju nr 1 w dniu 7 września 2015 r. o godz. 1015

• Komisyjne otwarcie ofert
jest jawne.

6. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem przetargowym uprawnionym do
kontaktów z Oferentami jest Pan Sławomir Poniewozik pracownik ZDP w godzinach 700

7 1500

tel. /0-82/57-26-461
7. Środki odwoławcze oferentom nie przysługują.
8. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej Sprzedającego w Zarządzie Dróg

Powiatowych we Włodawie ul. Lubelska 60. Ponadto, o rezultacie postępowania przetargowego
wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie, z podaniem oferenta, który wygrał
przetarg.

9. Wybrany oferent zostanie powiadomiony przez Sprzedającego listem poleconym na adres podany
przez oferenta w jego ofercie, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.

10. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
11. W przypadku gdy oferent którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,

sprzedający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
12. Zapłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury na konto wskazane na fakturze.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.



OFERTA

Do Zarządu Dróg Powiatowych
22-200 Włodawa
ul. Lubelska 60

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu: "Sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez".

my niżej podpisani Nazwa Firmy lub osoby fizycznej i adres:

Numer telefonu/faxu: .

l. Oferujemy zakup samochodu:

za cenę brutto zł

(słownie )

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem samochodu oferowanego do sprzedaży.
3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
4. Zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty, do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od

dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zobowiązujemy się do zapłaty za samochód w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy

i wystawienia faktury.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) Zaakceptowany (podpisany) wzór umowy

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

.............................. dnia 20 15 r.



UMOWA Nr ... .ISp/2015 (wzór)

W dniu .2015 r. we Włodawie pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych,
22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60
zwanym dalej "Sprzedającym" reprezentowanym przez:
Panią inż. Wiesławę Kadrow - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
a .

zwanym dalej "Kupującym" reprezentowanym przez:
Pana(nią) .
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie przeprowadzonego w dniu 2015r. przetargu pisemnego Sprzedający sprzedaje
a Kupujący kupuje samochód osobowy marki Polonez, rok produkcji 1999, kolor niebieski,
pojemność silnika 1,61, silnik benzynowy, przebieg 284650 km.

§ 2.

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu i, że
nabywa go w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie
zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§ 3.
Za nabycie samochodu Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę .
Słownie: .

§ 4.

Zapłata nastąpi na konto Sprzedającego w Bank Spółdzielczym w Parczewie nr rachunku 90 8042
0006 0550 1632 2000 0010 na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury w terminie 7 dni
od daty jej wystawienia.

§ 5.

1. Kupującego w trakcie realizacji umowy reprezentować będzie:
Pan tel. .

2. W trakcie realizacji umowy Sprzedającego reprezentować będą:
Pan Sławomir Poniewozik, tel. kom. 609 413 902

§ 6

Kupujący odbiera samochód na własny koszt z bazy Obwodów Drogowych Zarządu Dróg
Powiatowych we Włodawie, ul. Graniczna 7 po zapłaceniu faktury w terminie 14 dni od dnia zapłaty.

§7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Handlowego i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004r. Dz. U. Nr 191 z 2004r. poz. 1957 .

•



§9

Wynikłe spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla Sprzedającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§11

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
l. Oferta.

KUPUJĄCY: SPRZEDAJĄCY:


