PROKURATURA OKRĘGOWA
W SUWAŁKACH
te l./1 ax

ul. Pułaskiego 26
16-400 Suwałki,
87 562 86 88, cent. 87 562 86 00

proku ratura@ su wa 1k i. p o . go v .p 1

PO VII WB 242.80.2017

OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH

na podstawie R ozporządzenia Rady M inistrów z dnia 4 kw ietnia 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikam i majątku Skarbu
Państwa (D z.U .2017.729)
1. Nazwa i siedziba sprzedającego
Prokuratura Okręgowa w Suwałkach,
16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 26
Tel. 87 56 28 600, faks 87 56 28 688
adres strony internetowej ; www.suwalki.po.gov.pl
BIP http;//pk.Rov.pl/prokuratura-okreRow a-w -suw alkach-25/

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Przetarg zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach, 16-400 Suwałki,
ul. Pułaskiego 26 w pokoju 013, w dniu 31 stycznia 2018 r. - otwarcie ofert nastąpi o godzinie
1 0 : 10 .

3.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe
majątku ruchomego.
Składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać od dnia 17 stycznia 2018 r. do dnia 30
stycznia 2018 r., w godz. 9.00- 14.00, w następującej lokalizacji: siedziba Prokuratury Okręgowej
w Suwałkach, ul Pułaskiego 26.
Wymagane ustalenie terminu oględzin z Panem Leonardem Czujkowskim tel. 87 56 28 604.

4.Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego
4.1. Renault Megane Classic 1.6, BS 45768- szczegółowe dane w załączniku nr 4
4.2. Opel Astra Classic II 1.6, BS 66474 -szczegółowe dane w załączniku nr 5
5.Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia.
5.1. Renault Megane Classic 1.6 BS 45768 -wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
tj. w kwocie 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć zł 00/100 )
powinno zostać wpłacone wyłącznie na rachunek sum depozytowych Prokuratury Okręgowej
w Suwałki 06 1130 1059 0017 3400 5490 000 z dopiskiem wadium dot. oferty przetargowej
PO VII WB 242.80.2017 na sprzedaż samochodu marki Renault Megane Classic 1,6,BS 45768
5.2. Opel Astra Classic II 1.6, BS 66474 -wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
tj. w kwocie 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00/100 )
powinno zostać wpłacone wyłącznie na rachunek sum depozytowych Prokuratury
Okręgowej w Suwałki 06 1130 1059 0017 3400 5490 000 z dopiskiem wadium dot. oferty
przetargowej PO VII WB 242.80.2017 na sprzedaż samochodu marki Opel Astra Classic II
1.6, BS 66474
6.Cena wywoławcza
6.1. Renault Megane Classic 1.6 BS 45768 wynosi 650,00 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt
zł, 00/100).
6.2 Opel Astra Classic II 1.6, BS 66474 wynosi 2500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset zł,
00/ 100).

7.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
1) Pisemnie złożona w toku przetargu oferta na formularzu ofertowym (zał. nr 1) powinna
zawierać:
- imię , nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy oferenta,
- datę sporządzenia oferty
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin oraz oświadczenie
o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży (zał. nr 2 ),
- dowód wpłaty wadium;
2) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na sprzedawany składnik majątku.
3) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa każdy w zaklejonej kopercie w miejscu i
terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
8.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.
1) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem na odpowiedni
samochód:
a)
„PO VII WB 242.80.2017 Oferta przetargowa na sprzedaż samochodu marki
Renault Megane Classic 1,6 BS 66474 Nie otwierać przed dniem 31 stycznia 2018 r. przed

godziną 10:10”;
b) „PO VII WB 242.80.2017 Oferta przetargowa na sprzedaż samochodu marki
Opel Astra Classic II 1.6, BS 66474 Nie otwierać przed dniem 31 stycznia 2018 r.
przed godziną 10:10”;
oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2018 r. do godziny 10:00 w Prokuraturze
Okręgowej w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 26 w pokoju 022 biuro podawcze.
2) Termin związania ofertą 30 dni.
9.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
10. Inne informacje:
Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. w
Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 26, pokój 312 lub
ze strony internetowej www.suwalki.po.gov.pl zakładka ogłoszenia lub BIP
http://pk.gov.pl/prokuratura-okregowa-w-suwalkach-25/ Komunikaty.
1) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany
pojazd;
2) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium;
3) wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu na konto bankowe wskazane
powyżej;
4) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane łub zostały
odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru
lub odrzucenia oferty.
5) wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży;
6) wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg, uchyli
się od zawarcia umowy sprzedaży.
7) komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli;
-oferta 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 ust. 1, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
- o odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi oferenta.
8) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało cenę równą najwyższej zaoferowanej
cenie, przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w dniu
przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez komisję wyników przetargu.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży
1) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po dokonaniu przez komisję przetargową wyboru
najkorzystniejszej oferty; (wzór umowy zał. nr 3).
2) osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać
samochód po wpłaceniu do kasy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach całej zaoferowanej
ceny pomniejszonej o wadium i podpisaniu umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż
7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu;
3) sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez nabywcę ceny
nabycia.

Zał. do pobrania:
Zał. nr 1 formularz ofertowy
Zał. nr 2 oświadczenie oferenta
Zał. nr 3 wzór umowy
Zał. nr 4 ekspertyza techniczna Renault Megane Classic 1.6
Zał. nr 5 ekspertyza techniczna Opel Astra Classic II 1.6

FORMULARZ OFERTOWY

( imię i nazwisko/nazwa Firmy)

(miejsce zamieszkania/siedziby
firmy oferenta)
te l..........................fax ...........................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego sprzedaż samochodu osobowego

Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, składam ofertę

zakupu sam ochodu.......................................................... za kwotę:
cena nabycia......................................... z ł....... gr. (słownie :..............................................................
)

i w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

1) w załączeniu- dowód wpłaty wadium;
2) oświadczenie i zaakceptowany wzór umowy

Czytelny podpis oferenta

OŚWIADCZENIE
do przetargu na sprzedaż samochodów osobowych będących w dyspozycji
Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.
Ja niżej podpisany oświadczam iż:
1)

zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu na

sprzedaż samochodu osobowego: Renault Megane Classic, nr rej. BS 45768*.; lub
Opel Astra Classic II 1,6 BS 66474*.
2)

akceptuję warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu;

3)

zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu*./nie zapoznałem się ze stanem oferowanego

pojazdu i jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin*.
4)

zapoznałem się i akceptuję treść wzoru umowy sprzedaży;

5)

uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni;

6)

wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem

oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny;
7)

wyrażam zgodę aby złożone wadium w przypadku nie wybrania lub odrzucenia mojej oferty

zostało zwrócone w terminie 7 dni - odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty na
konto..................................................................................................................................(proszę podać
wszystkie potrzebne dane)
* niepotrzebne skreślić

Czytelny podpis oferenta

Znak sprawy: PO VII W B 242.80.2017

Załącznik nr 3

UMOWA (w zór)
zwarta w d niu................................................. w Suwałkach
pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Suwałkach,
NIP 844 11 98 975 reprezentowaną przez :

16-400

Suwałki,

ul.

Pułaskiego 26

Prokuratora O kręgow ego...................................................
Zwanym dalej Sprzedającym,
a
1 ) dotyczy przedsiębiorcy

(nazwa, adres oraz numer KRS oferenta lub nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej)
posiadający N IP .................................., R egon...........................................
reprezentowany przez:

2) dotyczy osoby fizyczn ej nie prow adzącej działalności gospodarczej
Panią/-em ............................................................................... legitymującą/-ym się dowodem

osobistym seria.......................... num er....................wydanym przez.....................................
zamieszkałą/-ym w ...................................................
zwaną/-ym dalej Kupującym.
W wyniku dokonanego przez sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu
zawarto umowę następującej treści:

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje samochód osobowy - marka i model pojazdu:
....................... , wersja :
, nr rejestracyjny: ................,numer identyfikacyjny (VIN)
....................., rok produkcji .............................
§2
Pojazd, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy stanowi własność Sprzedającego, jest wolny
od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego
nie toczą się żadne postępowania, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Tytułem zapłaty za samochód, o którym mowa w § 1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę
bru tto ....................... zł

gr. (słow nie:...........................................................................................).

§4
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po wniesieniu
należnej kwoty, o której mowa w § 3.
2. Datą wniesienia należnej kwoty jest data wpłaty do kasy .
3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny
za pojazd.
4. Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez
Kupującego i przedstawiciela Sprzedającego.
5. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego
dokumenty dotyczące pojazdu w tym między innymi kartę pojazdu, dowód rejestracyjny,
polisę OC.
§5
1. Kupujący stwierdza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej
umowy i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
2. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu, dowodu rejestracyjnego i nie wnosi
żadnych zastrzeżeń.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Integralną część niniejszej umowy stanowi ogłoszenie o przetargu, oraz oferta złożona przez
Kupującego wraz z załącznikami.
§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Sprzedającego.
§9

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

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

