
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Skoda Octavia II Kombi o nr rej. NO 78113, 

stanowiący mienie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Cena wywoławcza samochodu wynosi 

17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę 

publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  

i prawne. 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

e-mail: wmirol@wmirol.org.pl  

Numer telefonu/faksu: (89) 5340567 

 

2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem: 

Samochód osobowy: Skoda Octavia II Kombi. 

Rok produkcji grudzień 2006, pierwsza rejestracja styczeń 2007 r., pierwszy właściciel. 

Silnik benzynowy 1.6 cm3, Moc 85 KW. 

Średnie spalanie 6 l/100 km. 

Przebieg 127 tys. km. – udokumentowany od nowości. 

OC ważne do 30 stycznia 2022. 

Przegląd ważny do 9 kwietnia 2021. 

Nr VIN TMBHB21Z572044225. 

 

Wyposażenie: 

 Klimatyzacja – Climatronic - sprawna 

 Wszystkie szyby otwierane elektrycznie 

 Wspomaganie kierownicy 

 Czujniki parkowania tylne - fabryczne 

 ABS, ESP 

 Isofix 

 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

 Światła przeciwmgielne przednie i tylne 

 Nowe opony zimowe (roczne) 

 Nowe opony letnie (roczne) 

Samochód na bieżąco serwisowany, wymiana oleju wraz z wszystkimi filtrami, włącznie z kabinowym, 

komplet nowych wycieraczek (Bosch) listopad 2020 r. 

W przeciągu 2 ostatnich lat w pojeździe dokonano następujących napraw:  

 Chłodnica klimatyzacji i silnika 

 Kompletny remont zawieszenia wszystkie końcówki, tuleje i amortyzatory 

 Serwis klimatyzacji 

 Serwis układu hamulcowego, nowe tarcze hamulcowe, klocki, szczęki 

 Wymiana rozrusznika 

Samochód naprawiany wyłącznie w warsztacie wyspecjalizowanym w naprawie aut marki Skoda i 

VW. Do naprawy auta wykorzystywano części najwyższej jakości porównywalne z oryginalnymi 

(faktury do wglądu). 

3. Wartość szacunkowa: 17.000,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). 

Minimalna cena wywoławcza wynosi 100%  wartości szacunkowej. 
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4. Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia: 

Wadium w wysokości 5% ceny  wywoławczej tj. w kwocie 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt 

złotych 00/100), należy  wpłacić do dnia 4 marca 2021 r. na rachunek bankowy sprzedającego: 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, BNP Paribas 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 

 

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

Podmioty zainteresowane zakupem pojazdu zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty zawierającej 

dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon oraz oferowaną cenę zakupu, według wzoru 

formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 5 

marca 2021 r. do godz. 10:00 pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres: Warmińsko-

Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, e-mail: wmirol@wmirol.org.pl  

 

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

Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00, po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (89)5340567, w miejscu zaparkowania 

pojazdu tj. na parkingu przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie. Szczegółowych informacji o przetargu oraz 

danych dot. samochodu udziela p. Wojciech Ostrzewski.  

 

7.  Warunki przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym 

postępowaniu: 

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo przynajmniej jednego oferenta i 

zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej sumie ceny wywoławczej. Nabywcą zostaje oferent, 

który w przetargu zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą 

kwotę). 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia 

umowy kupna-sprzedaży. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia. Uzyskane środki 

finansowe ze sprzedaży samochodu przekazywane są na działalność statutową Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Do oferty wymagane jest złożenie poniższych dokumentów: 

a) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapoznaniu się: 

- ze stanem prawnym, technicznym pojazdu przeznaczonego do sprzedaży i nie wnoszeniu zastrzeżeń 

w tym zakresie, 

- z warunkami przetargu, 

- oraz projektem umowy kupna-sprzedaży stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

b)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą), 

c) odpis KRS (dotyczy osób prawnych), 

d) dowód wpłaty wadium. 

 

8. Rozstrzygnięcie przetargu: 

Komisja przetargowa dokona wyboru ofert w dniu 5 marca 2021 r. o godz. 12:00, w siedzibie 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, ul. Towarowa 1 w Olsztynie. 

 

9.  Inne informacje: 

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

przedmiotem przetargu. 

b) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej. 
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c) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu. 

d) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 

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

e) Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

f) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

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

- żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. 

g) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

- 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 inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

h) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży 

a) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej 

oferty. 

b) Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego 

ceny nabycia. 

c) Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia. 

 

11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn. 


