
Z upoważnienia 

Z-ca Dyrektora 

ds. Administracyjnych 

(-) Krzysztof Dzierwa 

Katowice, dnia 05.11.2019 r. 

OGŁOSZENIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW  

(OGŁOSZENIE PRZETARGU) 

 

1. Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach, w imieniu której działa Zarząd 

Transportu Metropolitalnego jako jednostka budżetowa z siedzibą przy ul. Barbary 21A,  

40-053 Katowice, NIP 634 29 22 705, REGON 369308114, zwany dalej „Organizatorem”, ogłasza 

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów, zwany dalej „przetargiem”. 

2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z póżn. zm.) oraz zgodnie z warunkami przetargu 

stanowiącymi załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

3. Przedmiotem przetargu (sprzedaży) są nw. samochody: 

1) Fiat Scudo Panorama Family, nr rejestracyjny pojazdu: SK 1089Y, rok produkcji 2011, 

data pierwszej rejestracji: 14.12.2011 r., rodzaj silnika: diesel, pojemność: 1997,00 cm
3
, 

2) Opel Astra Essentia, nr rejestracyjny pojazdu: SK 8013S, rok produkcji 2009, data 

pierwszej rejestracji: 09.12.2009 r., rodzaj silnika: benzyna, pojemność: 1796,00 cm
3
, 

3) Renault Kangoo Access, nr rejestracyjny pojazdu: ST 42691, rok produkcji 2006, data 

pierwszej rejestracji: 03.03.2006 r., rodzaj silnika: benzyna, pojemność: 1149,00 cm
3
. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

5. Oględzin samochodów można dokonywać w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku        

w terminie od 05.11.2019 r. do 12.11.2019 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 po wcześniejszym 

umówieniu terminu z Panem Sławomirem Mrożkiem, tel. 32 74-38-456, kom. 601810980.  

6. Cena wywoławcza wynosi: 

1) Fiat Scudo: 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) brutto, 

2) Opel Astra Essentia: 14 100,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto złotych) brutto, 

3) Renault Kangoo Access: 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych) brutto. 

7. Oferty z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w siedzibie 

Organizatora, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, parter, pokój nr 011 (kancelaria) w godzinach od 

07:00 do 15:00 w terminie (składania ofert) do dnia 14.11.2019 r. do godz. 10:00.  

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r. o godz. 11:00
 
w siedzibie Organizatora, parter, pokój 

nr 015. 

 

Załączniki: 

1. Warunki przetargu wraz z załącznikami: 

- nr 1: formularzem ofertowym (wzór) 

- nr 2: umową (wzór), 

- nr 3: kopią Zarządzenia nr 173/2019 r. Dyrektora ZTM. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży 
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