
INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 

 

 

ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław 
tel.: +48 71 374 95 00 
fax: +48 71 374 95 13 
e-mail: irt@irt.wroc.pl 
web: www.irt.wroc.pl 
 

 

 

 Wrocław, dn. 21.04.2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM USTNYM NA SPRZEDAŻ  

RZECZOWEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO 

2 postępowanie przetargowe (Subaru Forester) 

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 

Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław 

Tel. 71/374 95 10 lub 71/374 95 11 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Przetarg publiczny zostanie przeprowadzony przez komisję przetargową w siedzibie organizatora 

przetargu w Sali nr 9 w dniu 04.05.2021 r. o godzinie 11:00. 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego: 

1) Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:  

Przed siedzibą Instytutu Rozwoju Terytorialnego przy ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, w dni robocze  

w godzinach 8.00-14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz przed rozpoczęciem przetargu przed 

siedzibą Instytutu. 

2) Szczegółowe informacje na temat składnika można uzyskać pod nr tel. 696 412 881, osoba  

do kontaktu – Marek Gołembicki. 

4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego objętych 

postępowaniem. 

1) Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy Subaru Forester o nr rejestracyjnym DW 591LL 

wyprodukowany w 2010roku. 

2) Opis samochodu osobowego Subaru Forester: 

a. Typ SUV 

b. Pojemność silnika: 1998 cm3 

c. Rok produkcji: 2010r. 

d. Przebieg: 185.885 km 

e. Moc silnika: 108,00kW 

f. Rodzaj paliwa: olej napędowy 

g. Skrzynia biegów: manualna 
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h. Barwa: srebrna metalizowana 

i. Wyposażenie: centralny zamek, klimatyzacja, elektryczne szyby, elektryczne i składane 

lusterka, ABS, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne, napęd na 4 koła, 

klimatyzacja, podgrzewane siedzenia, elektryczny szyberdach, światła przeciwmgielne, 

radioodtwarzacz samochodowy, koło zapasowe, podgrzewana przednia szyba  

na wysokości piór wycieraczek, hak holowniczy odpinalny, 2 komplety oryginalnych 

kluczyków,  

j. Przegląd techniczny ważny do 30.11.2021r. 

k. Dokumentacja dołączona do samochodu: 

- dowód rejestracyjny pojazdu, 

- karta pojazdu. 

 

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia: 

1)  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu. 

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 840,00 zł. należy wpłacić na rachunek bankowy 

Instytutu Rozwoju Terytorialnego Zespołu Księgowości, Kadr i Administracji.  

Santander Bank Polska  S.A. 55 1090 2398 0000 0001 4177 6411 

 Liczy się data wpływu na rachunek bankowy. 

2) Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym 

uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 5 dni po zakończeniu 

przetargu. 

3) Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się  

od zawarcia umowy. 

 

6. Wysokość ceny wywoławczej oraz minimalna wysokość postąpienia. 

1) Cena wywoławcza wynosi 16 800,00 złotych (wraz z podatkiem VAT). 

2) Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100,00 złotych. 

 

7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

8. Inne: 

1) Przetarg jest prowadzony na podstawie Uchwały nr 5837/IV/14 Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
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składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego na wyposażeniu jednostek 

organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego nie posiadających osobowości prawnej. 

2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego 

regulaminu, a w przypadku nabycia składnika, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych 

pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego składnika. 

3) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu. 

Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

 

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży. 

 

1) Sprzedaż, na podstawie wystawionej przez Instytut faktury VAT, nastąpi po wyborze  

przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty. 

2) Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej 

najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 

dni. 

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

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności składnika do chwili uiszczenia przez Kupującego 

całkowitej ceny nabycia. 

5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący. 

 

 

DYREKTOR 

Instytutu Rozwoju Terytorialnego 

dr Maciej Zathey 

  

 

 

 

 

 

Sporządził:  K. Wasek 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Wasek 

tel.: 71 374 95 33 

e-mail: katarzyna.wasek@irt.wroc.pl 


