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      Morawica dnia 07-12-2021 

Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Morawicy Sp. z o.o. ul. Kielecka 9,  

26-026 Morawica 

Tel . 41 31 14 795, www.zgkmorawica.pl 

  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. (zwany dalej „Sprzedającym”) ogłasza 

przetarg na zbycie (sprzedaż) majątku trwałego - samochodu służbowego marki KIA      

  

I. Opis przedmiotu sprzedaży: samochód KIA 

Marka: KIA 

Model:  K 2500 MR 04 E3 3,2 t 

Wersja: 2,5 TCi Cargo S/Cab 

Kolor: biały 2-warstwowy typu uni 

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3,5 t 

Pojemność/ moc silnika: 2476 ccm/69 kW (94 KM) 

Nr rejestracyjny:  TKI 4M51 

Nr VIN: KNESE01326K100030 

Rok produkcji: 2005 

Przebieg szacowany: 330000 km  

Dodatkowe informacje:  

- Samochód obecnie w długotrwałym przestoju niesprawny, wymaga prac naprawczych. Silnik 

wymontowany z pojazdu i składowany na skrzyni ładunkowej po jego całkowitym rozłożeniu, 

silnik uszkodzony.  

Sprzedający posiada aktualną wycenę wartości rynkowej pojazdu sprawnego oraz jego wartość w 

stanie niesprawności technicznej.  

Opinia została przeprowadzona przez firmę: Eksperci Techniczno – Motoryzacyjni 

„Rzeczoznawcy – PZM „ SA. Opinia Nr 428/2021/1 

Samochód można obejrzeć w siedzibie:  

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o. o  w dni robocze w godzinach:  

Poniedziałek – Piątek  8.00 – 14.00  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.  

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:  

Pan Tomasz Kozłowski   kontakt:  tel. 604 785 583 

Informacje można uzyskać także drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: 

biuro@zgkmorawica.pl 

Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży stanowi jego własność, jest wolny od wad 

prawnych, praw osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.  

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie 

zapoznania się z jego stanem technicznym.  
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III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Ofertę składać można do dnia 16.12.2021 do godziny 12:00 

- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o. o w zamkniętej kopercie z 

adnotacją:  „OFERTA – Sprzedaż samochodu służbowego marki KIA” 

- elektroniczne na adres: biuro@zgkmorawica.pl  

z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 16.12.2021 r. godz. 12:00 

1. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Sprzedającego.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o  

ul. Kielecka 9 26-026 Morawica w dniu 17.12.2021. r godz. 10:00.  

Informacja z otwarcia ofert zostanie umieszczona na stronie Sprzedającego niezwłocznie po 

otwarciu ofert. 

3. Kupujący pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni.   

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

IV. Cena wywoławcza  

Minimalną cenę sprzedaży ustala się w wysokości 950,00 PLN zł brutto (słownie złotych: 

dziewięćset pięćdziesiąt złotych) w tym 177,64  podatek VAT 23% .  

V. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:  

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  

6. Oferta musi zawierać:  

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę firmy i adres siedziby;  

- określenie przedmiotu sprzedaży,  

- deklarowaną cenę nabycia,  

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub że ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin,  

7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  

8. Oferta składana przez osoby prywatne winna być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem.  

9. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej brutto.  

VI. Wybór oferty  

1. Wyboru oferty dokonuje się na podstawie kryterium najwyższej ceny za dany składnik 

rzeczowy majątku.  

2. W przypadku gdy, co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tą samą cenę, zostanie 

przeprowadzona licytacja ustna.   

3. Licytujący który zaoferuje wyższą cenę zostanie zawarta umowa sprzedaży.  



3  

  

4. W przypadku gdy ten oferent odstąpi od zawarcia umowy kupna – sprzedaży Sprzedający 

zawrze umowę z tym z pozostałych uczestników licytacji, który zaoferował najwyższą cenę.  

5. O miejscu i terminie przeprowadzenia licytacji Oferenci zostaną powiadomieni drogą 

elektroniczną na wskazany w ofercie przetargowej adres e-mail.  

6. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:  

a. oferta została złożona po wyznaczonym terminie.  

b. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 7, lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 

uznania jej za nową ofertę.  

O odrzuceniu oferty Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie drogą elektroniczną na 

wskazany w ofercie przetargowej adres e-mail.  

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do:  

a. złożenia wyjaśnień odnośnie treści złożonych ofert lub dokumentów;  

b. uzupełnienia braków formalnych w złożonych ofertach.  

VII. Podpisanie umowy  

Umowa sprzedaży składnika rzeczowego majątku zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia 

wyboru oferenta, który zaproponował najwyższą cenę za wybrany składnik rzeczowy majątku.  

VIII. Ustalenia dodatkowe  

1. Oferent którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo 

własności pojazdu do chwili uiszczenia przez oferenta całkowitej ceny nabycia.  

2. Za datę zapłaty uznaje się wpływ środków pieniężnych w wysokości wynikającej z umowy 

na konto bankowe Sprzedającego.  

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia w terminie określonym przez sprzedającego na podstawie protokołu odbioru.   

4. Oferent zapewni na swój koszt odbiór nabytego pojazdu.  

5. Wszelkie koszty i opłaty ponosi nabywca.  

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo:  

a. zmiany terminu rozpoczęcia przetargu,  

b. wycofania z przetargu poszczególnych składników rzeczowych majątku,  

c. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, bez 

możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników 

przetargu.  

  

Tomasz Kozłowski 

 

 


