
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ogłasza pisemny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 

 
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 
 
1. Podstawa i forma prawna. 

1.1. Przetarg odbędzie się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  
z 21 października 2019r. w sprawie sposobu gospodarowania składnikami 
majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019r. poz. 2004). 

1.2. Przedmiotem postepowania przetargowego jest sprzedaż samochodu 
służbowego: 
Marka: Suzuki 

Model: SX4 

Nr rejestracyjny: NO-6099G 

Numer identyfikacyjny: TSMEYB91S00590633 

Rok produkcji: 2011 

Pojemność silnika/rodzaj: 1956,0/DDIS 

Moc silnika: 99,20 kW  

Wersja wyposażenia: Premium 4 WD 

Przebieg: 228 882 km 

1.3. Przetarg ma formę przetargu nieograniczonego 
1.4. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostanie na stronie internetowej BIP 

WUOZ www.bip.wuoz.olsztyn.pl, zakładka „Zamówienia publiczne”, oraz 
umieszczone na tablicy ogłoszeń WUOZ w Olsztynie, delegaturach w Ełku  
i Elblągu. 

 
2. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie 
ul. Podwale 1 
10-076 Olsztyn 
tel. 89 521 85 30 

 
3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

3.1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w WUOZ w Olsztynie przy ul. Podwale 1,  
10-076 Olsztyn w dniu 07 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00, pokój nr 3. 

3.2. Wpłynięcie jednej ważnej oferty wystarczy do rozstrzygnięcia przetargu. 
3.3. Obecność Kupujących podczas otwarcia nie jest obowiązkowa. 

 
4. Miejsce  i termin, w którym można obejrzeć oferowany pojazd: 

Parking w Elblągu przy ul. Św. Ducha 19, w godzinach 08:00 - 14:00, po uprzednim 
umówieniu się z pracownikiem delegatury WUOZ w Elblągu pod numerem  
tel. (055) 611-20-10. 

 
5. Cena wywoławcza samochodu: 12 500,00 zł brutto. 

Wartość rynkowa pojazdu została określona na podstawie średnich cen rynkowych 
bliźniaczych pojazdów o tych samych parametrach technicznych i z tym samym 
wyposażeniem i jest ona zarazem ceną minimalną. Sprzedaż nie może nastąpić za 
cenę niższą niż cena minimalna.  
 
 

http://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/


6. Wadium: 
6.1. W celu zabezpieczenia oferty Kupujący winien wnieść wadium w wysokości:  

- 1 250,00 zł - tj.10 % ceny oferowanego pojazdu,  
6.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, 
6.3. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wnoszone w formie pieniądza znalazło 

się na rachunku bankowym Sprzedającego przed upływem terminu do 
składania ofert, 

6.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy 
Sprzedającego: 69 1010 1397 0059 8813 9120 0000 

6.5. Sprzedający zwraca wadium wszystkim Kupującym niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Kupującego, 

6.6. Sprzedający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Kupującego, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

6.7. Wadium złożone przez Kupującego zostanie zaliczone na poczet ceny, 
6.8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Kupujący, który wygrał 

przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 
 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta: 
7.1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: 

a) imię i nazwisko Kupującego, numer telefonu, adres (nazwę lub firmę oraz 
siedzibę), 

b) datę sporządzenia oferty, 
c) oferowaną cenę brutto, 
d) oświadczenie Kupującego, że zapoznał się ze stanem przedmiotu 

przetargu lub nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające  
z rezygnacji z oględzin. 

7.2. Przystępujący do przetargu powinien dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 
 

8. Termin złożenia ofert: 
8.1. Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie WUOZ  

w Olsztynie w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00,  
do dnia 07 sierpnia 2020r. 

8.2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  
„Oferta   przetargowa   na   zakup   samochodu,   nie   otwierać  do  dnia 
07.08.2020 r. do godziny 11:00”. 

8.3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 10 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

9. Inne informacje: 
9.1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 
9.2. W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia koperty przez pracownika 

sekretariatu przed terminem otwarcia ofert, prosimy o podwójne 
spakowanie oferty.  
 

10. Komisja przetargowa odrzuci ofertę w przypadku: 
10.1. Wpłynięcia oferty po wyznaczonym terminie, 
10.2. W niewłaściwym miejscu, 
10.3. Jeśli nie wpłynęło wadium w terminie do 07 sierpnia 2020r. do godz. 10:00, 
10.4. Braku dokumentów o których mowa w pkt 7.1 lub są one niekompletne, 

nieczytelne, 



10.5. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, 
10.6. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

 
11. Komisja przetargowa wybiera Kupującego, który zaproponuje najwyższą cenę  

za przedmiot przetargu. 
 

12. W przypadku złożenia ofert tej samej wysokości, komisja przetargowa postanowi  
o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji pomiędzy Kupującymi. 
 

13. Wybrany Kupujący jest zobowiązany wpłacić cenę za nabyty samochód  
na konto NBP – Oddział w Olsztynie 69 1010 1397 0059 8813 9120 0000 
w terminie czterech dni od podpisania umowy. 
 

14. Wydanie pojazdu Kupującemu nastąpi po zaksięgowaniu ustalonej kwoty  
na Koncie Sprzedającego. 

 
 
 
W załączeniu: 
1. projekt umowy 
 
 
 
 
 
 ZATWIERDZAM 

            Warmińsko-Mazurski  
Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 /-/ Dariusz Barton             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

zał. nr 1 
 

„PROJEKT” 

Umowa nr ………………… 

Zawarta w dniu……………....roku, pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków w Olsztynie z siedzibą przy ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn, 

reprezentowanym przez Pana Dariusza Bartona – Warmińsko – Mazurskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwanym dalej „Sprzedającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Kupującym”, w imieniu którego działają: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu 

Marka: Suzuki 

Model: SX4 

Rok produkcji: 2011 

Pojemność silnika/rodzaj: 2.0 DDIS  

Wersja wyposażenia: Premium 4 WD 

Przebieg: 228 882 km 

Nr VIN: TSMEYB91S00590633 

Nr rejestracyjny: NO-6099G 

 
§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego 

wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy 

się wobec niego żadne postępowanie, którego przedmiotem jest sprzedany pojazd. 

 

§ 3 

Strony ustaliły wartość umowy na kwotę: ………………………………………………... 

słownie: ………………….…………………………………………………………………… 

§ 4 

Wydanie pojazdu Kupującemu nastąpi po zaksięgowaniu kwoty z § 3 na koncie 

Sprzedającego. 

§ 5 

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 

niniejszej umowy na kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy. 



 

 

 

§ 6 

Sprzedający oświadcza, że pojazd jest w dobrym stanie, a Kupujący potwierdza 

znajomość stanu technicznego pojazdu. 

§ 7 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy, oraz koszty opłaty skarbowej ponosi Kupujący. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy w zakresie Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

djeden dla Sprzedającego, jeden dla Kupującego. 

 

 

 

  SPRZEDAJĄCY                                                                                    KUPUJĄCY 

 

 

 


