
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34 /2021 

Kierownika GOPS w Krasnymstawie 

z dnia 23.09.2021r. 

 

OGŁOSZENIE O V PRZETARGU NA  SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE 

 

1.    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ogłasza V przetarg 

ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego: 

Typ samochodu: 

1) marka: SKODA 

2) model: FELICIA 

3) rok produkcji: 2000 

4) numer identyfikacyjny VIN : TMBEFF613YX283068 

5) rodzaj paliwa: benzyna Pb 95 

6) pojemność skokowa silnika: 1289,00 cm³ 

7) moc silnika: 50kW 

8) wyposażenie: centralny zamek, halogeny przeciwmgielne 

9) kolor: granat metalic 

10) ilość miejsc: 5 

11) przebieg: 153 501 km 

 

Cena wywoławcza (zł.)  wynosi: 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

Samochód przeznaczony do sprzedaży nie podlega podatkowi VAT 

 

Wadium 5% ceny wywoławczej (zł.) : - 50,00 zł. (pięćdziesiąt złotych 00/100) 

 

Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – tel. 82 576 65 93 

w godz. 9ºº- 13ºº 

 

2.   Wadium: 

1) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. 

2) wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 07.10.2021r. w formie przelewu na konto 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w Banku Spółdzielczym w 

Krasnymstawie, numer rachunku: 43 8200 0008 2001 0000 0518 0001 

3) kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

4) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu po dokonaniu 

wyboru oferty. 

5) wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

6) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał 

przetarg, uchylił się od zawarcia umowy. 

3.   Oferta: 

1) oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna 

zawierać: 

a) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 



b) oferowaną cenę, 

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i 

go akceptuje, 

d) kserokopię dowodu wpłaty wadium 

1) Oferty należy składać w GOPS w Krasnymstawie, ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 

Krasnystaw w terminie do dnia 08.10.2021r. do godz. 12.00 

2) W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, decyduje data wpływu do GOPS w 

Krasnymstawie. 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2021r. o godz. 13.00 w sali nr 107 Urzędu Gminy 

Krasnystaw. 

4) Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

5) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6) Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w ust. 1 powinna być 

zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem: 

 

OFERTA ZAKUPU SAMOCHODU OSOBOWEGO GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE, marki Skoda Felicia 

Nie otwierać przed  dn. 08.10.2021r. do godz. 13.00 

 

4.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 

5.    Komisja przetargowa odrzuca ofertę, 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 pkt. 3 ppkt. 1 lub są one 

niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby 

prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

6.    O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

7.    Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 

8.    W razie wystąpienia ważnego interesu publicznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w  Krasnymstawie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży. 

1. Umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

przetargu. 

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

sprzedaży. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. 
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