
OGŁOSZENIE
Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Wirowie,  ogłasza  przetarg  ofertowy
podstawowy bez negocjacji  na sprzedaż samochodu osobowego.

1. Przetarg ofertowy dotyczy samochodu osobowego:

a. Citroen  Jumper  2.0  HDI, rok  produkcji  2004,  numer  identyfikacyjny

VF7ZBAMNB17424980, ilość miejsc 9 . Przebieg 312700km, kolor nadwozia –

biały, stan techniczny dobry.

2. Przetarg odbędzie się w dniu  26.02.2021  r. o godz.  10:10 w budynku biuro

Domu Pomocy Społecznej w Wirowie , al. Jana Pawła II 2 08-304 Jabłonna

Lacka. Samochód można oglądać w miejscu postoju Dom Pomocy Społecznej

w Wirowie w dniach od 09.02.2021 r. do 26.02.201 r., w godzinach od 09:00

do 14:00 (dni robocze) po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Leszkiem

Krakowskim 25 781 10 66. 

3. Cena wywoławcza samochodu:

a. Citroen Jumper , nr rej. WSK X 498– 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy

złotych)

4. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać ( zgodnie z załącznikiem nr 1

do ogłoszenia): 

a. nazwisko i imię lub nazwę firmę oferenta, serię i numer dowodu osobistego

lub            nr NIP, 

b. adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy, 

c. marka, model oraz numer rejestracyjny przedmiotu przetargu,

d. cenę oferowaną za przedmiot przetargu (oferowana cena nie może być niższa

niż cena wywoławcza), 

e. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu

przetargu, 

f. oświadczenie  o  akceptacji  warunków  umownych  (wzór  umowy  zawiera

załącznik nr 2 do ogłoszenia), 

g. oświadczenie o zrzeczeniu się kontynuowania polisy ubezpieczeniowej.

h. dowód wpłaty wadium w kwocie  1000zł ,  wadium można wpłacić na konto

PBS Sokołów Podlaski nr 98 9221 0000 0002 2129 2000 0060 z dopiskiem

kupno samochodu  lub w kasie Domu Pomocy Społecznej w dniu przetargu do

godz. 950. Wadium będzie zaliczone na poczet  zakupu samochodu , pozostałe

wadia będą zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.



5. Ofertę,  w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno samochodu”,

należy złożyć  w siedzibie Sprzedającego w Domu Pomocy Społecznej   al.

Jana Pawła II 2 , 08-304 Jabłonna Lacka budynek biura (sekretariat), do dnia

26.02.2021 r. do godz. 10:00. 

6. Kupującym  zostaje  oferent,  który  zaoferował  najwyższą  cenę  nabycia

samochodu spośród złożonych ofert i dokonał wpłaty wadium.

7. Organizatorowi  przetargu  przysługuje  prawo  zamknięcia  przetargu  bez

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

8. W  przypadku  gdy  uczestnicy  przetargu  zaoferują  taką  samą  cenę,

sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. 

9. Sprzedający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  lub  odwołania  warunków

przetargu. 

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,  Sprzedający poinformuje

Kupującego o terminie zawarcia umowy.

11. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty

wystawienia faktury. 

12. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

13. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem

ani nie odpowiada za wady ukryte.

                                                                                             Dyrektor
                                                                                  Tomasz Andrzejczuk



…………………………………
   /imię i nazwisko lub nazwa firmy/

…………………………………
  /adres zamieszkania bądź siedziby/

………………………………….
/seria i nr dowodu osobistego lub nr NIP/

…………………………………..
          / telefon kontaktowy/

                                                                               ……….…….…. dnia ……………….

Formularz ofertowy

1. Ja  niżej  podpisany  oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  warunkami
postępowania określonymi w ogłoszeniu o nieograniczonym przetargu na sprzedaż
samochodów  osobowych  oraz  z  treścią  załączników,  a  w  szczególności  wzoru
umowy.
2. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym pojazdu składam ofertę na zakup samochodu osobowego*:
 Citroen  Jumper,  nr  rej.  WSK  X  498, rok  produkcji  2004,  numer

identyfikacyjny  VF7ZBAMNB17424980,  za  kwotę  ……………………  złotych

(słownie: ………………………...…………….).

3. Oświadczam,  że  bez  zastrzeżeń  przyjmuję  przedstawione  przez
Sprzedającego  warunki  umowne  we  wzorze  umowy  załączonym  do  Ogłoszenia.
Zobowiązuję  się  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty  do  zawarcia  umowy  na
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. 
4. Oświadczam,  że  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty  zobowiązuję  się  do
podpisania zrzeczenia się kontynuowania polisy ubezpieczeniowej (zgodnie z treścią
załącznika nr 3 do umowy).

………………………………….
/podpis oferenta/



UMOWA SPRZEDAŻY Nr ....................

zawarta w dniu ...................... w Wirowie, pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w

Wirowie  ,  zwanym dalej  „Sprzedającym” Regon 005176293 i  NIP823 11 69 602,

reprezentowanym  przez:  …………………………….

…………………………………………………………………….

(imię i nazwisko) – (stanowisko służbowe)

a 

Panem……………, zam. ………………………………………………….. legitymującym

się  dowodem  osobistym  seria  ……………………  wydanym  przez

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

(dane kupującego)

zwanym(ą) dalej „Kupującym”, o następującej treści:

§ 1.

1. Kupujący nabywa ………………… o wartości ……………. zł brutto 

(należy wymienić zbędny/e składnik/i majątkowy/e)

będący  własnością  Sprzedającego  wg  protokołu  przekazania  stanowiącego

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wskazany  w  ust.  1  składnik  majątkowy  jest  wolny  od  wad  prawnych,  

nie  jest  obciążony prawami  na  rzecz  osób  trzecich  oraz  nie  toczy  się  żadne

postępowanie,  którego  przedmiotem  jest  ten  składnik  majątkowy  

ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 2.

Cenę  sprzedaży  składnika  majątkowego  zgodnie  ze  złożoną  przez  Kupującego

ofertą/wnioskiem  ustala  się  na  łączną  kwotę  brutto………..zł,

słownie: …………………………………………….. 

§ 3.

1. Kupujący kwotę wskazaną w § 2 obowiązany jest przelać na rachunek bankowy

Sprzedawcy nr ……………………w terminie do dnia ..................



§ 4. 

Wystawienie faktury oraz wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi  po potwierdzeniu

wpływu kwoty określonej w §2 na rachunek Sprzedającego, protokołem pisemnym

z udziałem przedstawiciela Sprzedającego i Kupującego.

§ 5.

Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołów, o których mowa w §1 ust. 1 oraz

w §4 są upoważnione następujące osoby:

1. …………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………….. 

§ 6. 

Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w §4, na Kupującego przechodzą

wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy.

§ 7. 

Kupujący  oświadcza,  że  znany  jest  mu  stan  techniczny  składnika  majątkowego

określonego w §1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie

występował z roszczeniami do Sprzedającego.

§ 8.

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej  umowy, w tym także ewentualne

koszty uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych obciążają Kupującego.

§ 9. 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy

Kodeksu cywilnego.

§ 11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 

dla Sprzedającego oraz jeden egzemplarz dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:



………………………………….....................
Imię i nazwisko / Nazwa firmy

………………………………….....................
Adres

………………………………….....................

………………………………….....................
Marka, model, numer rejestracyjny pojazdu

………………………………….....................
Numer polisy

………………………………….....................
Okres ubezpieczenia

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia, dotyczącą ww. 

pojazdu.

(Wypowiedzenie składa nabywca pojazdu i dotyczy umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zawartej 
przez zbywcę pojazdu. Wypowiedziana umowa rozwiązuje się z upływem dnia, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Za 
dzień złożenia uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej
placówce pocztowej operatora publicznego lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającemu w imieniu i na rzecz 
zakładu ubezpieczeń.)

……………………………….. ………………………………..
(data i miejscowość) (czytelny podpis)
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