
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
NA SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO  

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich  
 

Na podstawie treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie 
sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku  ruchomego, 
w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na 
sprzedaż pojazdu służbowego. 
 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie  
tel. 041 / 372-31-85, fax: 041 / 372-31-85 w. 25 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie 
sprzedającego w dniu 27 listopada 2012 r. o godzinie 1300. Termin 
związania ofertą sprzedający określa na 7 dni. 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku 
ruchomego: 

Pojazd będący przedmiotem przetargu  można oglądać na parkingu siedziby  
sprzedającego przy ul  Kieleckiej 5 w Końskich w godzinach od 800 do 1400. – 
dni robocze 
Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela 
Pani Anna Kania - telefon  41-372-31-85 

4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych pojazdów oraz ceny wywoławcze i wadium: 
 

Lp. Nazwa pojazdu Typ Przebieg w 
km 

Rok 
produkcji 

Numer 
rejestracyjny 

Cena 
wywoławcza 

w złotych 

Wadium 
w złotych 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. SEAT INCA Samochód 71371 2002 TKN 27RC 5 700,00 570,00 

  
5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (podanej w tabeli rubryka 8) 
należy wpłacić na rachunek sprzedającego:  
nr konta 17 1010 1238 0856 8722 3100 000 dnia 27 listopada 2012 r.  do 
godz. 1200 
Wadium musi byś wniesione wyłącznie w  gotówce. 

6. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 
Oferta (wg załącznika nr 1) pod rygorem nieważności powinna być sporządzona 
w formie pisemnej i musi zawierać: 

1) imię i nazwisko, dokładny adres lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, 
telefon kontaktowy,  

2) datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę  za przedstawiony pojazd objęty 
przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty, 

3) oświadczenie oferenta (załącznik nr 1 do oferty), że zapoznał się ze stanem 
przedmiotu przetargu, warunkami przetargu w ogłoszeniu oraz treścią 
umowy (załącznik nr 2 do oferty) i przyjmuje je do wiadomości, 



4) dowód wniesienia obowiązującego wadium, 
5) numer rachunku bankowego oferenta. 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 
Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie. Koperta musi być 
zaadresowana wg poniższego wzoru: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie 
 
 Na kopercie powinien znajdować się napis: 

 „Przetarg – pojazd służbowy” 
 

Oferty można składać do dnia 26 Listopada 2012 r.  do godz. 1500   
w siedzibie sprzedającego w Końskich przy ul. Kieleckiej 5,  

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo: 
1) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, 
2) swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu 

zaoferują tę samą cenę, 
3) zmiany lub odwołania warunków przetargu.  

9. Inne informacje: 
1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. 
2) Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.  

Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia. 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub 
zostaną  odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru 
oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 
a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny 

wywoławczej, 
b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia  

umowy.  
3) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po 

wybraniu oferty  zawierającej najwyższą cenę lub w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni. 

4) Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po 
zapłaceniu ceny nabycia. 

5) Sprzedający nie udziela gwarancji na stan pojazdu objętego przetargiem 
ani nie odpowiada za wady ukryte. 

 
Kierownik 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
Tadeusz Kulkiewicz 

  



Załącznik nr 1 do oferty sprzedaży 

 .................................................................................  
Imię i nazwisko (lub firma) 

 .................................................................................  
adres 

 .................................................................................  
nr NIP 

 .................................................................................  
telefon kontaktowy 

 ............................................. , dn. ................. 2012 r. 

OŚWIADCZENIE I OFERTA 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania 
przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu 
słuzbowego. oraz treścią wzoru umowy.  

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem 
technicznym pojazdu składam ofertę na zakup: 

Lp
. 

Nazwa 
pojazdu 

Typ Rok 
produkcji 

Numer 
rejestracyjny 

Oferowana cena  
w złotych brutto 

1 2 3 5 6 7 

1. SEAT 
INCA 

samochód 2002 TKN 27RC 
 ................................................................ zł 

(słownie ........................................................  

 .................................................................. ) 

Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod 
względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.  

 ........................................................................  
Podpis 

 
  



Załącznik nr 2 do oferty sprzedaży 

 
UMOWA SPRZEDAŻY  

wzór 
zawarta w dniu  .......................  2012 roku w Końskich  
pomiędzy:  
Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Końskich ul. Kielecka 5, 
Reprezentowanym  przez: 
lek.wet. Tadeusza Kulkiewicza – Kierownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
zwanym dalej Sprzedającym, 
a 

Panem (ią)  .................................................................................................................... , 

legitymującym(ą) się dowodem osobistym seria ...........  nr  ...........................................  

zamieszkałym(ą) w  .......................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

zwanym(ą) dalej Kupującym, 

o następującej treści  
§1 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na 
sprzedaż pojazdu  Seat Inca . Sprzedawca będący właścicielem pojazdów 
oświadcza, że sprzedaje, a Kupujący  nabywa: samochód  Seat Inca 
o numerze rejestracyjnym TKN 27RC, rok produkcji 2002, nr nadwozia 
VSSZZZ9KZ3R003876 wraz z protokołem przekazania będącym załącznikiem 
do niniejszej umowy. 

2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1 jest wolny od wad prawnych, nie jest 
obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się żadne 
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd. Nie stanowi również 
przedmiotu zabezpieczenia.  

§2  
Cenę sprzedaży samochodu ustala się zgodnie ze złożoną przez Kupującego 

ofertą z dnia  .............................. 2012 r. na kwotę  ................................... zł brutto. 

 
§3  

1. Na poczet ceny zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości  ...................  zł. 

2. Do zapłaty pozostaje kwota  ....................................  zł brutto, którą Kupujący 

ureguluje na konto  ..................................................  Sprzedawcy w terminie 

do dnia  ..............................  

§4 
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi z miejsca postoju  ul. Kielecka 5 w Końskich, 
po potwierdzeniu wpływu kwoty określonej w § 3 na konto Sprzedawcy, protokołem 
pisemnym z udziałem przedstawiciela Sprzedawcy i Kupującego. 
 



§5  
Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołu, o którym mowa w §1 oraz §4 
umowy upoważnione są następujące osoby:  

Tadeusz  Kulkiewicz - Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Końskich 

 
§6  

Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 na Kupującego przechodzą 
wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy.  
 

§7  
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego 

w §1 niniejszej umowy i że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do 
Sprzedającego.  

2. Kupujący oświadcza, iż sprawdził oznaczenie numerowe pojazdu i dowodu 
rejestracyjnego i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.  

3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie OC i NNW.  
 

§8  
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym także koszty 
uiszczenia opłaty skarbowej obciążają Kupującego.  
 

§9  
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 10  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące 
w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

§ 11  
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w po dwa 
egzemplarze dla Sprzedawcy i Kupującego  
 

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY  

 ...................................................   ........................................................  
 
  



Załącznik do umowy 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POJAZDU 

 

1. Marka pojazdu  

2. Nr rejestracyjny  

3. Przekazujący  

4. Odbiorca  

5. Data przekazania  

 
 
 
 
 
 
………………. …………….      ……………………………… 

/ Sprzedający /       / Kupujący / 
 


