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Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego NIWA 

z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. C.K. Norwida 3 
 

 
OGŁASZA 

PRZETARG 
 

na  
 

„Sprzedaż samochodu Renault Trafic 
przez Centrum Rehabilitacji Rolników  

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu”  
 
 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA bip.niwa.info.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej  

w siedzibie Centrum. 
 

I. Tryb postępowania: 

- pisemny przetarg ofertowy. 

 

II. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 

 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA,  

 ul. C. K. Norwida 3, 

 78-100 Kołobrzeg. 

 

III.  Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2022 r. (piątek) o godz. 11:00 w Sali narad  

 w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA,  
 ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg. 

 

IV. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin samochodu Renault Trafic, będącego 

przedmiotem przetargu: 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA,  

ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg, w dni pracujące (od poniedziałku do piątku),  

od godziny 8:00 do godziny 14:00 do dnia 06.04.2022 r. (środa), po uzgodnieniu terminu  

pod numerem telefonu: 509 896 076. 

 

Osobie/firmie zainteresowanej nabyciem samochodu zostanie udostępnione Świadectwo 

kontroli, przeprowadzone przez serwis Renault Franciszek Dubienicki Sp. z.o.o.  

75- 736 Koszalin, ul Gnieźnieńska 81.  

Wnioski w tej sprawie należy kierować na adres e-mail: b.skrzypczak@niwa.info.pl. 

 

 

http://www.niwa.info.pl/
mailto:b.skrzypczak@niwa.info.pl
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V. Opis samochodu, będącego przedmiotem przetargu: 

 Samochód Renault Trafic II Passenger 2.0DCI: 

• nr identyfikacyjny:    VF1JLBHB69V342149 

• rok produkcji:    2009 

• data pierwszej rejestracji:   21.04.2009 r. 

• nr rejestracyjny:    ZKL 08870 

• przebieg:     94170 km 

• kolor:      SILVER 

• rodzaj nadwozia:    MINIVAN 

• liczba przewożonych osób:   9 

• masa własna:    3040 kg 

• dopuszczalna masa całkowita:   3040 kg 

• pojemność/moc silnika/rodzaj paliwa:  1995,00 cmᵌ 

• wyposażenie: radio cd, klimatyzacja. 

 

 Uwagi:  

 Zalecana wymiana wtryskiwaczy, klocków hamulcowych przód i tył, tarcze hamulcowe tył, 

 usunięcie wycieków z półosi napędowej od strony skrzyni biegów lewa i prawa strona.  

 Samochód zakupiony w polskim salonie i serwisowany w autoryzowanym serwisie Jerzy 

 Kasprzyk, ul. Turkusowa 8, 78-100 Kołobrzeg przez Organizatora przetargu. 

 Samochód posiada ważne badania techniczne do 02.04.2022 r., polisę OC ważną  

 do 20.04.2022 r. oraz AC ważną do 23.06.2022 r. 

 

VI. Warunki jakie powinien spełniać Uczestnik przetargu: 

1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne  

nie posiadające osobowości prawnej, które w terminie złożą pisemną ofertę podpisaną  

przez osobę/y umocowaną/e do reprezentacji lub dołączą do oferty stosowne pełnomocnictwo 

upoważniające do reprezentacji w przypadku osób nie ujawnionych w KRS lub ewidencji 

działalności gospodarczej.  

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną i wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania niniejszego 

postępowania. 

 

VII. Cena wywoławcza 

25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł) 

 

VIII. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia 

• warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej, 

• wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, 

• warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty pełnej kwoty wadium do dnia 

07.04.2022 r. (czwartek) w pieniądzu, wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 83 1130 1176 

0022 2137 0920 0005 w wysokości 2 500,00 PLN brutto (słownie: dwa tysiące pięćset  

00/100 zł). Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu w pełnej kwocie  

na rachunek bankowy Organizatora przetargu z dopiskiem „WADIUM  

w związku z przetargiem na sprzedaż samochodu Renault Trafic”, 
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• wpłacone wadium przez Uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny 

zakupu. Pozostałym Uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu siedmiu dni 

roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich wskazane w ofercie.  

W przypadku Oferentów, których oferty zostały odrzucone, wadium zwraca się w ciągu 

siedmiu dni roboczych od dnia odrzucenia oferty. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  

w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy 

sprzedaży. 

 

IX. Opis sposobu sporządzenia, składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, ręcznie w sposób czytelny, na komputerze  

lub pismem maszynowym. 

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Oferta powinna zawierać: 

➢ imię i nazwisko oraz adres oferenta, albo nazwę (firmę) oraz siedzibę, jeżeli oferentem 

jest osoba prawna; 

➢ nr NIP/REGON, w przypadku osób fizycznych dodatkowo serię i nr dowodu osobistego  

oraz nr PESEL; 

➢ adres korespondencyjny i dane teleadresowe wraz z adresem email; 

➢ oferowaną cenę (nie może być niższa od ceny wywoławczej), 

➢ podpisane oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu 

przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

➢ w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej aktualny odpis z właściwego 

rejestru, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG, 

➢ kopię dowodu wniesienia wadium 

➢ podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik  

nr 2 do ogłoszenia), 

➢ podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór 

stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia). 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika 

przetargu.  

5. Zaleca się ponumerowanie wszystkich dokumentów składających się na ofertę  

i ich zaparafowanie. 

6. Każdy Uczestnik przetargu może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę  

w jednym egzemplarzu i zaproponować tylko jedną cenę. 

7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia oferty zgodnej z wymaganiami niniejszego 

ogłoszenia pod rygorem odrzucenia oferty. 

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Uczestnik przetargu. 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone danymi Uczestnika 

przetargu ze wskazaniem postępowania, a mianowicie:  

 

 

„Oferta do przetargu na sprzedaż samochodu Renault Trafic  

przez Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA  

w Kołobrzegu” 

 

 

10. Ofertę należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 – 1400 w siedzibie 

Organizatora przetargu: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego NIWA, ul. C.K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg – Sekretariat.  
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11. Oferty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście  

lub za pośrednictwem posłańca. 

12. Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2022 r. (czwartek)  o godz. 10°°. 

13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru Oferenta oraz odwołania  

na każdym etapie przetargu bez podania przyczyny. 

14. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odesłane, bądź zwrócone Uczestnikom 

przetargu bez ich otwierania. 

15. Odrzuceniu podlega oferta, która: 

• została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 

• została złożona przez Oferenta, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium  

po wyznaczonym terminie (liczy się czas wpływu środków na wskazany numer konta 

Organizatora przetargu), 

• nie zawiera danych lub dokumentów, wymaganych przez Organizatora przetargu,  

o czym mowa w niniejszym ogłoszeniu lub są one nieczytelne lub budzą inne 

wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, 

• została złożona z ceną niższą od ceny wywoławczej. 

16. O odrzuceniu oferty Oferent zostaje zawiadomiony niezwłocznie. 

17. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta. 

 

X. Kryteria oceny ofert, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty. 

 

Organizator przetargu dokona oceny złożonych ofert kierując się jednym kryterium wyboru  

- najwyższa zaoferowana cena. 

 

XI. Dodatkowe informacje: 

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

2. Zmianę lub wycofanie oferty należy przygotować w sposób opisany przy złożeniu oferty,  

przy czym na opakowaniu zewnętrznym należy wpisać ZMIANA lub WYCOFANIE. 

3. Uczestnik przetargu nie może dokonać zmian w ofercie lub jej wycofać po upływie terminu 

składania ofert. 

4. W przypadku złożenia ofert o tej samej najwyższej wartości, pomiędzy Oferentami, którzy 

zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą 

będzie cena zaproponowana w ofertach.  

5. Oferenci dopuszczeniu do udziału w aukcji zostaną powiadomieni o terminie, miejscu  

i warunkach aukcji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

6. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA bip.niwa.info.pl.  

7. Umowa sprzedaży z podmiotem wyłonionym w niniejszym przetargu zawarta zostanie w ciągu 

siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

8. Uczestnikom przetargu nie przysługują środki odwoławcze od wyników przetargu. 

9. Nabywcy przedmiotu przetargu nie przysługuje prawo jego zwrotu. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
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1. Formularz ofertowy 

2. Klauzula informacyjna 

3. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

4. Projekt umowy 

 


