Poznań, 12 października 2021 r.

O GŁOSZENIE O P RZETARGU P UBLICZNYM
W IELKOPO LSKIEGO U RZĘDU W OJEWÓDZKIEGO W P OZNANIU
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, z późn.zm.) ogłasza przetarg
publiczny na sprzedaż trzech samochodów osobowych w stanie uszkodzonym.

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Lp
.

Marka i typ Nr VIN
pojazdu

Rok
Nr
produkcji rejestracyjny

Przebieg
Cena
pojazdu w wywoławcza
km
w zł

Kwota
wadium
w zł

1

Skoda Superb TMBDL23U959086205 2004
1.8 Classic
MR02 3U4

PO 0110R

434939

3.500,00

350,00

2

Skoda Superb TMBDL23U959076774 2004
1.8 Classic
MR02 3U4

PO 4040N

349983

3.100,00

310,00

3

Skoda Superb TMBDL23U359076768 2004
1.8 Classic

PO 4141N

392937

3.900,00

390,00

MR02 3U4

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika
rzeczowego majątku tj.
1. 350,00 zł w zakresie dot. samochodu w pkt I lp.1 tabeli;
2. 310,00 zł w zakresie dot. samochodu w pkt I lp.2 tabeli;
3. 390,00 zł w zakresie dot. samochodu w pkt I lp.3 tabeli.

WADIUM, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW BĄDŹ OFERT
1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (podanej w tabeli) należy wpłacić na konto sprzedającego:
Narodowy Bank Polski, nr konta bankowego 59 1010 1469 0000 3913 9120 0000, z dopiskiem wadium kupno
Skody Superb nr rej …………… do 27 października 2021 r.
Wadium musi wpłynąć na konto WUW przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 27 października
2021 r., godz. 1100.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się
w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.

3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
4. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pojazd należy wnieść wadium dla każdego pojazdu
oddzielnie.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od
zawarcia umowy.

III. SPOSÓB ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 27 października 2021 r. do
godziny 11.00 na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
2. W przypadku przekazania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data i godzina
wpływu oferty do siedziby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Oferenci zobowiązani są złożyć ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup
samochodu osobowego marki Skoda Superb nr rejestracyjny ………..”
3. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 1130 w siedzibie
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, pok. 469,
IV piętro, budynek A.
4. Termin związania ofertą wynosi 21 dni liczone od dnia otwarcia ofert.

IV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i zawierać:
1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego
przedmiotem przetargu publicznego oraz, że ponosi odpowiedzialność za skutki uboczne wynikające
z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.
4) potwierdzenie wpłaty wadium.
2. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem formularza ofertowego, stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną. Pełnomocnictwo należy dołączyć do
oferty.
4. Oferent może złożyć ofertę zakupu na dowolną liczbę samochodów.
5. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł
wadium.
2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub
budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę.
6. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, na każdy z wyszczególnionych
w pkt I samochodów.
2. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między oferentami.
3. W przypadku aukcji, o której mowa w ust. 2, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli
równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

VI. TERMIN I MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA DO OBEJRZENIA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
Samochody można oglądać na terenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości
16/18 61-713 w Poznaniu po uprzednim ustaleniu terminu z Panem Przemysławem Olechem,
nr telefonu 61 854 1958, 516 385 937.
VII. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Umowa z wybranym oferentem zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
zostanie podpisana w terminie wyznaczonym przez Urząd jednak nie później niż przed upływem terminu
związania ofertą.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia
zawarcia umowy sprzedaży.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokolarnie niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny
nabycia.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

DANE KONTAKTOWE
Pracownikami upoważnionymi do kontaktu w sprawie pytań dotyczących wniosków/ofert są:
1. Pani Edyta Buksińska, tel. 61 854 19 02,
2. Pani Grażyna Tomaszewska, tel. 61 854 13 84.
3. Pani Magdalena Janiszewska, tel. 61 854 19 12.

Dyrektor Generalny WUW
/-/ Jacek Woźniak

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy sprzedaży
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

