
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM  

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OPEL VECTRA C 

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i § 10  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 21 października 2019  
r.  w  sprawie   szczegółowego   sposobu   gospodarowania  składnikami  rzeczowymi   majątku ruchomego   
Skarbu  Państwa  (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004  ze zm.)  Dyrektor Generalny Głównego Urzędu  Statystycznego 
w Warszawie ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku  ruchomego Urzędu zgodnie z 
poniższą specyfikacją: 

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego: 
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie 
ul. al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 
NIP 526-10-40-828 
REGON 000331501 
Tel. 22 608 30 00 
 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie 
Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawie, 
pokój 730 (sala konferencyjna). 
 

III. Przedmiot przetargu: 
Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy Opel Vectra C 2.2 benzyna, sedan 4 drzwiowy, 
rok produkcji 2003, przebieg 178 438 km, skrzynia biegów manualna, numer VIN 
W0L0ZCF6941035598, (nr rej. WL0070 E). Opis stanu technicznego pojazdu zawarty jest w 
załączonej opinii nr BS-170_21_2 - Opel Vectra C. 
Badanie techniczne samochodu wygasło w dniu 8.09.2021 roku. 

IV. Wartość samochodu: 
1. Cena wywoławcza samochodu (na podstawie wyceny rzeczoznawcy) wynosi brutto: 
5 700,00 złotych (pięć tysięcy siedemset złotych 00/100). 
2. Cena minimalna wynosi 100 % ceny wywoławczej. 

V. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: 
Przedmiot przetargu można obejrzeć w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego przy ul. al. 
Niepodległości 208 w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00 po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. Osobą do kontaktu jest: 
Artur Sońta – nr tel. 22 608 32 13, 22 608 37 20. 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Oferty pisemne należy składać w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

ul. al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa – pok. 61 Kancelaria Urzędu – do dnia 12 lipca 
2022 r. do godz. 9:30 lub przesłać na wskazany wyżej adres. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 
3. Oferent pozostaje związany ofertą przez 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 
VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta: 

1. Oferta powinna  być sporządzona w formie  pisemnej, w języku polskim za pomocą 
trwałej  i czytelnej  techniki  w treści  zgodnej  ze wzorem formularza  ofertowego, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Oferta powinna zawierać: 
1)   imię i nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, 
2)   oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 
3)   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku 

ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego lub, że ponosi 
odpowiedzialność  za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem 
tego składnika. 

3. W   przypadku  przystąpienia   do  przetargu  osoby  prawnej   lub  osoby  fizycznej 



prowadzącej działalność  gospodarczą należy  do  oferty  dołączyć aktualny  wyciąg z 
właściwego  rejestru   lub  aktualny  wydruk  z Centralnej  Ewidencji i  Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed upływem 
terminu składania ofert. 

4. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 
5. Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. 
6. Koperta powinna być oznakowana następująco: 
 

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie 
ul. al. Niepodległości 208 

00-925 Warszawa 
 

„Oferta na zakup samochodu osobowego Opel Vectra C” 
Nie otwierać przed 12 lipca 2022 r. godz. 10:00” 

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

1. Warunkiem udziału w przetargu jest  wpłacenie wadium w wysokości:  570,00 złotych 
(słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). 

2. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu numer: 
31 1010 1010 0024 7913 9120 0000. 
z dopiskiem:     Wadium - samochód osobowy Opel Vectra C. 

3. Wadium  należy  wnieść  w takim  terminie   aby  najpóźniej  do  dnia  12 lipca 2022 r. 
do godziny 9:30  znajdowało  się na rachunku  bankowym Głównego Urzędu 
Statystycznego w Warszawie. 

4.   Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet 
ceny  sprzedaży  samochodu,  a  w  przypadku  uchylenia  się  przez tego  oferenta 
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 

5.   Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zawraca się przelewem na wskazany 
numer konta bankowego w terminie  7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru 
lub odrzucenia oferty. 

 
IX. Warunki odrzucenia oferty: 

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 
1)   została złożona po wyznaczonym terminie,  w niewłaściwym  miejscu lub  przez 

oferenta, który nie wniósł wadium, 
2)   zawiera oferowaną cenę zakupu brutto niższą niż cena wywoławcza, 
3)   nie zawiera danych i dokumentów  wymaganych do złożenia zgodnie z treścią 

ogłoszenia o przetargu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną 
wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby  prowadzić do uznania jej za nową 
ofertę. 

2. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty. 
 

X. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
ul. al. Niepodległości 208, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

XI. Inne informacje:  
1. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę. 
2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa 

postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. O 
terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji komisja zawiadomi oferentów. 

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta 

zawierająca cenę równą cenie wywoławczej). 



5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy 
Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie nr 42 1010 1010 0024 7922 3100 0000 w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez kupującego 
ceny nabycia. 

7. Adres strony internetowej Urzędu, na której zamieszczone są dokumenty dotyczące 
przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego Opel Vectra C: 
https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/likwidacja-sprzedaz-majatku/sprzedaz-gus/  

 
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
    (Podpis Dyrektora Generalnego) 
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