DPS „SMREK”
Znak: DPS/AG/271/4/18/DS

Zaskale, 08 maja 2018r.

Ogłoszenie o publicznym przetargu pisemnym
na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL VIVARO 2.0 CDTI będącego mieniem
Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-400 Szaflary
tel.: 18 266-12-60, e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl
NIP: 736-12-81-277, Regon: 490010970
2. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Parametr
marka, model
rok produkcji
rodzaj silnika
pojemność silnika
moc silnika
rodzaj skrzyni biegów
rodzaj nadwozia
liczba miejsc
ładowność
kolor nadwozia
wyposażenie dodatkowe

12
13

przebieg
stan
techniczny/uszkodzenia
dowód rejestracyjny
karta pojazdu
termin ważności badań
technicznych

14
15
16

Opis
Opel Vivaro 2.0 CDTI
2008
z zapłonem samoczynnym
1995 cm ³
84kW
ręczna
Kombi wydłużone 4 drzwiowe 9 osobowe
9
907 kg
niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym
- autoalarm,
- hak holowniczy,
- klimatyzacja dwustrefowa,
- lakier niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym,
- lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie,
- nawiew powietrza na siedzenia tylne,
- samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- światło dodatkowe STOP,
102167 km
auto mechanicznie sprawne, serwisowane
Tak
Tak
11.11.2018 r.,

17

termin obowiązywania
polisy ubezpieczenia OC

18

wartość pojazdu
(cena wywoławcza)

16.11.2018 r.,
Kupujący zobowiązuje się wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC
nie później niż w dniu wydania mu samochodu.

28 300,00

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-400 Szaflary, w pokoju „ kadry”, w dniu: 23.05.2018 r.
o godzinie 1100 .
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Przedmiot przetargu można oglądać od dnia 09.05.2018 r. do dnia 22.05.2018 r. w godzinach 1000 1400, w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” po wcześniejszym ustaleniu terminu pod
nr telefonu: 18 266 12 60, 12 266 12 80
5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
1. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwoty
2 830,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści zł. ), przed upływem terminu składania
ofert.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
3. Wadium należy wnieść przelewem na konto bankowe BOŚ Oddział w Nowym Targu
nr rachunku 30 1540 1115 2043 6050 7602 0003 z dopiskiem na przelewie: „Wadium –
przetarg na sprzedaż samochodu Opel Vivaro”
a)

skuteczne wniesienie wadium następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Organizatora przetargu, przed upływem terminu składania ofert
(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert),

b)

Organizator przetargu wymaga, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu
wadium został załączony do oferty,

c)

Oferent, który nie wniesie wadium nie zostanie dopuszczony do przetargu, a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą,

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, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie
zaliczone na poczet ceny.

f)

Jeżeli Oferent, mimo wyboru jego oferty, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Organizator przetargu zatrzymuje wadium.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
1) ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu ofertowym wg. wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do ogłoszenia.
2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
3) Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu;
b) oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej;
c)

Oferent nie złoży wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów;

d) Oferent nie wniesie wadium w sposób określony w ogłoszeniu;
e)

oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym została złożona przez
osoby nieuprawnione do reprezentacji Oferenta;

f)

oferta została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1) Oferty należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 -15.00
nie później jednak niż do dnia 23.05.2018 r. do godz. 1000, przy czym za złożenie oferty
rozumie się moment wpływu lub złożenie oferty w siedzibie Domu Pomocy Społecznej
„Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-400 Szaflary, sekretariat;
2) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zaklejonej kopercie.
Kopertę należy opatrzyć dopiskiem wg. poniższego wzoru:
„Oferta przetargowa na zakup samochodu Opel Vivaro,
nie otwierać przed dniem 23.05.2018 r. przed godziną 1100”
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
11. Pouczenie
1) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium;
b) 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,
2) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
12. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1) termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie wyznaczony po wyborze przez komisję przetargową
najkorzystniejszej oferty.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wartość wpłaconego
wadium) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3) wydanie przedmiotu następuje niezwłocznie po opłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
13. Inne informacje:
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanowi
o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. W przypadku aukcji, o której
mowa wyżej, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty,
o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

Załączniki:
1. formularz oferty
2. wzór umowy sprzedaży
3. opinia rzeczoznawcy

Załącznik nr 1

Dom Pomocy Społecznej „Smrek”
Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-400 Szaflary
FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba Oferenta:
……………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................
imię nazwisko lub nazwa firmy, miejscowość nr domu [mieszkania] kod pocztowy

NIP...................................

PESEL ...............................

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ................................ wydany przez: ....................................
Nr telefonu Oferenta: .............................................................................
e-mail ………………………………………….……………………
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym
i prawnym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu osobowego marki Opel Vivaro 2.0 CDTI
o numerze rejestracyjnym KNT2AK8, oferuję następującą wartość:
___________________złotych
słownie złotych_____________________________ _____________________________
W załączeniu przedkładam dowód wpłaty wadium.
Oświadczam, że znany mi jest stan techniczny samochodu.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu oraz, że przyjmuję je bez zastrzeżeń.
1. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
2. W przypadku nie wybrania mojej oferty proszę o zwrot wadium na następujący rachunek:
…...………………...................................................................................,
3. Wyrażam zgodę na podanie moich danych (danych firmy) do publicznej wiadomości,
w zakresie informacji o wyniku w/w postępowania przetargowego.

...........................................
Data i czytelny podpis Oferenta

Załącznik nr 2
Projekt umowy

UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY SAMOCHODU
zawarta w dniu ………………. w Zaskalu, pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej „Smrek”, Zaskale,
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424, NIP: 736-12-81-277 REGON: 490010970 zwanym dalej
Sprzedającym, reprezentowanym przez: Agatę Domalik – Dyrektora
a
…………………………………………
zwanym dalej Kupującym
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym (t. j. Dz. U. 2017, poz. 729) o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: samochód osobowy marki Opel Vivaro 2.0 CDTI
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, o numerze rejestracyjnym KNT 2AK8,
nr identyfikacyjny (VIN): W0LJ7BHB69V608857, przebieg …................................................... km.
§2
Pojazd, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, nie jest
obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie,
którego przedmiotem jest ten pojazd, ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Kupujący, za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ………..……….. zł brutto
(słownie:……………………………………………………………………………………….),
pomniejszoną o wartość wadium złożonego w przetargu, a zaliczonego na poczet ceny, w wysokości
2 830,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych), czyli kwotę
…………..………………. zł brutto (słownie:……………… …… ………………………) płatną
przelewem na rachunek bankowy: ….……………………… …… ……… …………………….
……………………………... w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
§4
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego należnej kwoty,
o której mowa w § 3.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do
prawidłowego korzystania z pojazdu, a w szczególności dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.
3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie Strony umowy, protokołu
przekazania i odbioru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§5

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu umowy i nie wnosi do niego
żadnych zastrzeżeń.
2. Kupujący zweryfikował oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich
żadnych zastrzeżeń.
3. Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia
opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.
§6
1.

2.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Kupujący nie dokona
terminowo zapłaty ceny, przy czym oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić
w formie pisemnej .
W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego,
naliczy on Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% ceny brutto
określonej w § 3.
§7
Kupujący zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy OC przedmiotu umowy nie później niż w dniu
jego wydania. Podpisane przez Kupującego wypowiedzenie umowy (wzór wypowiedzenia stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy) zostanie przesłane do ubezpieczyciela przez Sprzedającego.
§8

1.
2.
3.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory z niniejszej umowy, rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla Sprzedającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Sprzedawca

…………….…………….

Kupujący

………………………..

Załączniki:
1.
Załącznik Nr 1 - Oferta Kupującego z dn. …..……..2018 r.
2.
Załącznik Nr 2 - Protokół przekazania i odbioru z dn. …….…….2018 r.

Załącznik nr 1 do Umowy
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU
sporządzony w dniu ………………..

Zgodnie z Umową nr …................…. zawartą w dniu ................................... pomiędzy: Domem Pomocy
Społecznej

„Smrek”

w

Zaskalu,

ul.

Kardynała

Karola

Wojtyły

136,

34-424

Szaflary,

a …………………………………………………., odbył się odbiór przedmiotu Umowy zgodnie z poniższą
specyfikacją:
Samochód osobowy Opel Vivaro 2.0 CDTI

Uwagi

1) nr rejestracyjny KNT2AK8,
2) nr identyfikacyjny (VIN): W0LJ7BHB69V608857
3) przebieg: ………….. km

Upoważnieni przedstawiciele Stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie
oświadczają, że:
1. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

2. Kupującemu przekazane zostały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Karta Pojazdu……………………………..
Dowód rejestracyjny………………………
Instrukcja obsługi…………………………
Książka gwarancyjna……………………...
Dwa komplety kluczyków…………………
Polisa ubezpieczenia OC…………………….
Dodatkowy komplet opon z felgami

3. Ewentualne uwagi:...................................................................................................................

Osoba przekazująca
………….…………………..
(data, podpis, pieczątka)

Osoba przejmująca
…………………………………………
(data, czytelny podpis, numer dowodu osobistego)

załącznik nr 2 do Umowy

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu (kupującego)
………………………………………………………..
imię i nazwisko / nazwa firmy (nabywcy pojazdu/kupującego)
………………………………………………………..
adres (nabywcy pojazdu/kupującego)
………………………………………………………..
marka, typ, rok produkcji, nr rej. pojazdu
………………………………………………………..
nr polisy OC, nazwa zakładu ubezpieczeń (zbywcy pojazdu/sprzedającego)
………………………………………………………..
data nabycia pojazdu
………………………………………………………..
imię i nazwisko / nazwa firmy (zbywcy pojazdu/sprzedającego)
………………………………………………………..
adres (zbywcy pojazdu/sprzedającego)

WYPOWIEDZENIE
Niniejszym zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia o wskazanym
powyżej numerze.

…………………….. dnia……………………
miejscowość

………..……………………………..
podpis nabywcy pojazdu (kupującego)

