OGŁOSZENIE
Prezes Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na
sprzedaż samochodu osobowego.
1. Przetarg ofertowy dotyczy samochodu osobowego: Renault Kangoo numer rejestracyjny
WY 68418, numer nadwozia VIN: VF1FC07HF31874800, rok produkcji 2004, silnik diesla,
pojemność 1461 cm3 moc 65 KM, liczba miejsc 4, klimatyzacja manualna, kolor nadwozia
BIAŁY, przebieg 190 464 km, stan techniczny dobry.
2. Samochód można oglądać w miejscu postoju Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny
Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, 01 – 401 Warszawa w dniach od 19.03.2019 r.
do 22.03.2019 r., w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Panem Roman Ziółkowski tel. kom. 604918241
3. Ceny wywoławcza samochodu Renault Kangoo numer rejestracyjny WY 68418, –
4 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy zł 00/100).
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej tj.: 400,00 zł (słownie: sześćset zł 00/100),
w terminie do dnia 22.03.2019 r. do godz10:00.
Dowodem wniesienia wadium będzie pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na
dobro rachunku Sprzedającego na konto bankowe:
PEKAO S.A. XIII O/Warszawa 14 1240 2034 1111 0010 1547 6334
z dopiskiem „Wadium - samochód” potwierdzone faktycznym wpływem środków na
rachunek przed upływem terminu wnoszenia wadium.
5. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
1) nazwisko i imię lub nazwę firmę oferenta,
2) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby oferenta;
3) marka, model oraz numer rejestracyjny przedmiotu przetargu;
4) cenę oferowaną za przedmiot przetargu (oferowana cena nie może być niższa niż cena
wywoławcza);
5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu;
6) dowód dokonania wpłaty wadium;
7) numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku niewybrania
oferty.
6. Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno samochodu”, należy złożyć w
siedzibie Sprzedającego w Warszawie, ul. Górczewska 89 /sekretariat, 1 piętro pokój 191, do
dnia 22.03.2019 r. do godz. 10:00
7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2019 r. o godz. 10:30 w budynku przy
ul. Górczewska 89, sala konferencyjna 1 piętro.
8. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium
w należytej wysokości.
9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg,
uchyli się od zawarcia umowy lub w sytuacji, gdy nie dokona zapłaty ceny nabycia
w terminie, o którym mowa w pkt 17 Ogłoszenia.

11. Kupujący jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Kupującym zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu spośród
złożonych ofert.
13. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
14. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę, Sprzedającemu przysługuje
prawo swobodnego wyboru oferty.
15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
16. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający poinformuje Kupującego
o terminie zawarcia umowy.
17. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia wystawienia
przez Sprzedającego faktury.
18. Wadium złożone przez Kupującego zostanie zaliczone na poczet ceny.
19. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego ceny nabycia,
pomniejszonej o wpłacone wadium oraz podpisaniu protokołu wydania przedmiotu
sprzedaży.
20. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodów objętych przetargiem ani nie
odpowiada za wady ukryte.
W załączeniu:
 wzór umowy,
 formularz ofertowy.

Formularz ofertowy
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się: z warunkami przetargu określonymi
w ogłoszeniu o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego,
z treścią wzoru umowy oraz ze stanem technicznym pojazdu
Akceptuję warunki udziału w przetargu, wzór umowy oraz stan techniczny pojazdu
i składam ofertę na zakup samochodu osobowego:
1. Marki/model Renault Kangoo nr rejestracyjny WY 68418,
za cenę ……………………………………………………………złotych brutto
( słownie:………………………...………………………………).
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
W przypadku niewybrania mojej oferty wadium należy zwrócić na rachunek bankowy numer:
……………………………………………………………………………………………

………………………………….
/podpis oferenta/
Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub
art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o zakup samochodu zgodnie z Ogłoszeniem.
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
………………………………….
/podpis oferenta/

WZÓR
UMOWA SPRZEDAŻY Nr ..................../……..
zawarta w dniu .............................. r.. w Warszawie,
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w 01-401
Warszawa, ul. Górczewska 89, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476231
XII Wydział Gospodarczy w Warszawie, Regon: 016441803, NIP: 5272699583 zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Pana Wiktora Zbigniewa Masłowskiego – Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej
reprezentacji:
…………………………………………………………………………………………………..
a
…………………………….…………………………………………………………………….
(dane kupującego)
zwanym(ą) dalej „Kupującym”, o następującej treści:
§ 1.
1. Kupujący nabywa ……………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(należy wymienić zbędny składnik majątkowy)
będący własnością Sprzedającego wg protokołu przekazania stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Wskazany w ust. 1 składnik majątkowy jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony
prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem
jest ten składnik majątkowy ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§ 2.
Cenę sprzedaży składnika majątkowego zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustala się
na łączną kwotę brutto ........................... zł, słownie: .......................................
§ 3.
1. Na poczet ceny, o której mowa w § 2, zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości
………………………… zł.
2. Do zapłaty pozostaje kwota ………………… zł brutto, którą Kupujący ureguluje przelewem
na konto Sprzedającego nr …………………………. w terminie nie później niż do dnia
………………….
3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę.
§ 4.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po potwierdzeniu wpływu kwoty określonej w § 2 na
konto Sprzedającego, protokołem pisemnym z udziałem przedstawiciela Sprzedającego
i Kupującego, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

§ 5.
Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołów, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 4 są
upoważnione następujące osoby:
1)
………………………………………………………… (stanowisko służbowe),
2)
……………………………………………………….. (stanowisko służbowe)
§ 6.
Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 4, na Kupującego przechodzą wszelkie
prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy.
§ 7.
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny składnika majątkowego określonego
w § 1 niniejszej umowy, i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie występował
z roszczeniami do Sprzedającego.
§ 8.
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym także ewentualne koszty
uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych obciążają Kupującego.
§ 9.
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Sprzedającego oraz jeden egzemplarz dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

Załącznik Nr 1 do umowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA
z dnia…………………..
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko odbierającego)
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko zdającego)
Samochód marki: …………………………… Typ: ……………………………….
Rok produkcji: ……………………………………………………………………….
Numer silnika: ………………………………………………………………………..
Numer nadwozia: ……………………………………………………………………
Numer rejestracyjny:…………………………………………………………………
Numer ewidencyjny: ………………………………………………………………..
Wyposażenie (komplet kluczyków, dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC)
…………………………………………………………............
Uwagi: Opinia Polskiego Związku Motorowego Nr: …………………………….

KUPUJĄCY
…………………….

SPRZEDAJĄCY
……………………..

Warszawa, dnia …………….
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany ………………………………….. legitymujący się dowodem
osobistym nr …………………………….., zrzekam się kontynuowania polisy ubezpieczeniowej
w terminie 7 dni od dnia podpisania Protokołu Przekazania.
Polisa
typ:
………………
nr
………………………..
na
samochód
marki
………………………………………………………………………………………..
o numerze rejestracyjnym ……………………………………………………………….

.…………………………..
/podpis Kupującego/

Załącznik Nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ WYDANIA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
Wydanie
przedmiotu
sprzedaży
–
samochodu
osobowego
marki
……………………………..…. o numerze rejestracyjnym ………………………., nastąpiło dnia
…………………………… r. z miejsca postoju pojazdu przy ul. Górczewska 89, w Warszawie.
Osoby uprawnione do wydania samochodu:
a)
……………………………………………..,
b)
………………………………………………
ZDAJĄCY

……………….……….….

ODBIERAJĄCY

……………….…………….

