
 

 

Szczecin, dnia 23.03.2022 r. 

USSZC-WAD.2215.1.2022 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

  

Urząd Statystyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Jana Matejki 22 

ogłasza pierwszy/drugi* przetarg publiczny na  

sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia II 2.0 TDI DPF Ambiente 

 

I. Przedmiot przetargu na sprzedaż: 
Samochód osobowy marki Skoda Octavia II 2.0 TDI DPF Ambiente (numer inwentarzowy 1-0008-0006) 

(nazwa, rodzaj, typ, nr inwentarzowy lub nr ewidencyjny) 

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu: załącznik nr 1 ekspertyza techniczna. 

II. Cena wywoławcza brutto: 19 100,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto złotych). 

III. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11.04.2022 r., o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Statystycznego 
w Szczecinie ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin, pokój nr 723 (VIII piętro).  

IV. Miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży 
Przedmiot przetargu można obejrzeć w dniach: 30.03.2022 r. i 6.04.2022 r., w godzinach 10:00-11:00 w Urzędzie 

Statystycznym w Szczecinie Oddział w Koszalinie ul. Al. Monte Cassino 4, 75-412 Koszalin (kontakt telefoniczny 

94 347-63-24, Pan Sylwester Alpop) 

V. Wadium 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 1 910,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset 

dziesięć złotych), które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  

NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie nr 02 1010 1599 0030 4313 9120 0000 z dopiskiem: „Wadium sprzedaż 
samochodu osobowego marki Skoda Octavia II 2.0 TDI DPF Ambiente (numer inwentarzowy 1-0008-0006)”. 

(wpisać nazwę i numer inwentarzowy lub ewidencyjny przedmiotu przetargu) 

Wpłacenie wadium przelewem będzie uznane za skuteczne, jeżeli w terminie złożenia ofert tj. w dniu 11.04.2022 r., 
do godz. 10:00 środki znajdować się będą na koncie Sprzedającego.  

Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości spowoduje odrzucenie oferty.  

Wadium złożone przez oferenta, który zaoferował najwyższą cenę zakupu brutto będzie zarachowane na poczet 
należności z tytułu zakupu. 
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Utrata wadium: 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który zaoferował najwyższą cenę zakupu brutto uchyli się 
od zawarcia umowy sprzedaży, a także w przypadku zawarcia umowy sprzedaży jeżeli nie zostanie wpłacona kwota 
pozostająca do zapłaty w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury na konto w niej wskazane. 

Zwrot wadium: 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w 
terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

VI. Oferta 
Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: 
1) dane oferenta określone we wzorze formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia; 
2) oferowaną cenę zakupu brutto;  
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub oświadczenie oferenta, że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

4) oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu; 
5) oświadczenie o akceptacji warunków zawartych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia. 
 

Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który 
można pobrać ze strony internetowej https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-szczecinie/likwidacjasprzedaz-
majatku/  

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2022 r., do godz. 10:00, w siedzibie Urzędu 

Statystycznego w Szczecinie, przy ul. Jana Matejki 22, pokój nr 5B (kancelaria).  

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na: Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin 
i powinna być oznaczona odpowiednim napisem: „Sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia II 2.0 TDI 
DPF Ambiente (numer inwentarzowy 1-0008-0006) – nie otwierać przed godziną 10:30 w dniu 11.04.2022 r.” 

(wpisać nazwę i numer inwentarzowy lub ewidencyjny przedmiotu przetargu) 

Na kopercie winny znajdować się również dane adresowe. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem 
podmiotu świadczącego usługi przesyłkowe liczy się data otrzymania oferty (data, godzina i minuta wpływu oferty 

do siedziby Sprzedającego). 

VII. Odrzucenie oferty 
Komisja przetargowa prowadząca przetarg odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu; 
2) została złożona przez oferenta, który: nie wniósł wadium, wniósł wadium o niższej niż wymagana wysokości, 

wniósł wadium po wyznaczonym terminie lub nie jest reprezentowany przez osobę uprawnioną; 
3) zawiera ofertę ceny zakupu brutto niższą niż cena wywoławcza; 
4) nie zawiera danych i dokumentów wymaganych do złożenia zgodnie z treścią ogłoszenia  

o przetargu lub jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inną wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby 
prowadzić do uznania jej za nową ofertę; 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta wraz z podaniem przyczyny 
odrzucenia. 

VIII. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy 
1) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę zakupu brutto.  

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą najwyższą cenę, Komisja przetargowa w tym 
samym dniu tj. 11.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Szczecinie ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin 
pokój nr 723 (VIII piętro), będzie niezwłocznie kontynuowała przetarg w formie aukcji (licytacji ustnej) między 

https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-szczecinie/likwidacjasprzedaz-majatku/
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-szczecinie/likwidacjasprzedaz-majatku/
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tymi oferentami. Jeżeli oferentem jest firma, udział w aukcji może brać tylko osoba, która udokumentuje 
uprawnienie do reprezentowania firmy.  
Wysokość postąpienia będzie wynosić nie mniej niż 1% nowej ceny wywoławczej brutto, ustalonej  
w wysokości najwyższej zaoferowanej ceny zakupu brutto. W przypadku braku ze strony tych oferentów 
jakiegokolwiek postąpienia w drodze licytacji ustnej, komisja uzna, że następuje przyjęcie oferty tego 
z oferentów, którego pisemna oferta wpłynęła do organizującego przetarg jako pierwsza (liczy się dzień, godzina 
doręczenia z dokładnością minuty, a w przypadku odbioru w tej samej godzinie i minucie – wcześniejsza data 

nadania przesyłki w podmiocie świadczącym usługi przesyłkowe). 
2) wszystkie koszty (podatki, opłaty) związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca. 
3) nabywca zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży w dniu 11.04.2022 r.   
4) nabywca zobowiązany jest wpłacić pozostającą do zapłaty kwotę, na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Sprzedającego, w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury na konto w niej wskazane. 
5) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, niezwłocznie po 

zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.   
6) nabywca odbiera zakupiony przedmiot na swój koszt i swoim staraniem, nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia zamknięcia przetargu. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, dewastację bądź kradzież 
sprzedanych a także oddanych w najem lub dzierżawę przedmiotów, które zaistnieją po upływie 14 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.  
7) Urząd zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu podając nowe w kolejnym ogłoszeniu, odwołania, 

unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn. 
8) Podstawa prawna przetargu: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 

Państwa (Dz.U.2019.2004,2021.578.). 
9) Załączniki do ogłoszenia:  

1. Ekspertyza techniczna; 

2. Wzór formularza oferty; 

3. Projekt umowy sprzedaży; 
4. Klauzula informacyjna. 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

(podpis i pieczątka Dyrektora Urzędu) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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