
ZSP.233.34.2021              Krosno, dnia 4 stycznia 2022 r.  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie 

ul. ks. Stanisława Szpetnara 9 

38-400 Krosno 

e-mail: sekretariat@zsp2krosno.pl 

Numer telefonu: (13) 4322319 

2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem: 

Marka samochodu: Fiat  

Model pojazdu: Doblo 1,9 Diesel Kat. 

Wersja: SX 

Rodzaj pojazdu: samochód  osobowy 

Rok produkcji: 2001 

Data pierwszej rejestracji: 23.02.2001 r. 

Kolor:  niebieski  

Wskazanie drogomierza: 284 112 km 

Dopuszczalna masa całkowita:   1845 kg 

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 

Rodzaj silnika:  z zapłonem samoczynnym 

Pojemność/Moc silnika:  1910 ccm/46kW (63KM) 

Liczba cylindrów/układ cylindrów/liczba zaworów: 4/rzędowy/8 

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 

Rodzaj napędu: przedni (4x2) 

VIN: ZFA22300005011533 

Polisa OC: aktualna 

Brak ważnego badania technicznego, pojazd niesprawny, wymaga kapitalnego 

remontu. 

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

Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach  7:30 – 14:00, 

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (13) 4322319,  

w miejscu zaparkowania pojazdu tj. na parkingu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 

im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie, ul. Ks. Stanisława Szpetnara 9. 

4. Cena wywoławcza: 4600,00 zł brutto ( (słownie: cztery tysiące sześćset złotych zero 

groszy). 

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

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 460,00 zł (słownie: czterysta 

sześćdziesiąt złotych) należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na rachunek 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie: 

93124023111111001061493938 z dopiskiem „wadium dot. oferty przetargowej 

ZSP.233.34.2021 na sprzedaż samochodu Fiat Doblo”. 

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 

1) Podmioty zainteresowane zakupem samochodu zobowiązane są do złożenia pisemnej 

oferty, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 18 stycznia 2022 r. do godz. 15.00 pocztą 

na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara  

mailto:sekretariat@zsp2krosno.pl


w Krośnie, ul. ks. Stanisława  Szpetnara 9, 38-400 Krosno lub osobiście w sekretariacie 

szkoły, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu”. 

2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Termin biegnie od dnia otwarcia ofert. 

 

7. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego: 

Otwarcie ofert w przetargu na zbycie ww. samochodu  odbędzie się w dniu 19 stycznia 

2022r. o godz. 10:00 w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. 

ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie, ul. ks. Stanisława Szpetnara 9. 

8. Warunki i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym 

postępowaniu: 

1) Złożona w toku przetargu publicznego oferta na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 powinna zawierać:  

− imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę firmy oferenta, 

− numer telefonu, 

− w przypadku firm numer NIP, 

− datę sporządzenia oferty, 

− oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty.  

2) Do oferty wymagane jest złożenie poniższych dokumentów: 

− oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,  

− zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), 

− odpisu KRS (dotyczy osób prawnych),  

− oświadczenia oferenta RODO - załącznik  nr 4, 

− dowodu wpłaty wadium. 

3) Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji.  

W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta na 

podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, niezbędnym elementem takiej oferty jest 

oryginał, bądź odpowiednio kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

takiego pełnomocnictwa. 

4) Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, pismem czytelnym. 

9. Inne informacje: 

1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.  

2) Organizator przetargu nie udziela gwarancji na samochód będący przedmiotem 

sprzedaży, ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej.  

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 

1) Zawarcie umowy kupna - sprzedaży nastąpi po dokonaniu przez komisję przetargową 

wyboru najkorzystniejszej oferty (projekt umowy załącznik nr 3). 

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia zawarcia umowy kupna - sprzedaży. 

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę 

ceny nabycia.  

11. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

2) Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta 

3) Załącznik nr 3 - umowa kupna – sprzedaży (projekt) 

4) Załącznik nr 4 - RODO 

5) Regulamin pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego 

6) Opinia rzeczoznawcy Nr: AE/0166/11/2021 
 

http://bippowiat.tuchola.pl/bip_download.php?id=20590

