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Warszawa, dn. 05.03.2018 r. 

OGŁOSZENIE 

 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 ogłasza przetarg 

nieograniczony, pisemny, na sprzedaż samochodu  

osobowego SKODA OCTAVIA II Elegance 1,8 TSI 

I postępowanie przetargowe 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego 
 

     Instytut Chemii I Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 

     tel. (22) 504 12 20, faks: (22) 811 19 17, e-mail:  sursek@ichtj.waw.pl 
 

2. Podstawa prowadzenia postępowania  
    Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 

2017 poz. 1158 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o 

przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1384 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na 

sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od 

przetargu (Dz. U. z 1993 r. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).   
 

3. Dane identyfikacyjne pojazdu 

Marka:         Skoda  

Model:         Octavia II Elegance 

Ilość miejsc (osób):       5                           

Rok produkcji:        2010 

Nr rejestracyjny:        WA57501 

Pojemność silnika:       1798 cm
3 

Rodzaj paliwa:         benzyna 

Przebieg:          87 500 km 

Data pierwszej rejestracji:     02.12.2010 r. 

Kolor powłoki lakierniczej:   niebieski 

Rodzaj skrzyni biegów:         automatyczna   

Właściciel:         pierwszy 

Ubezpieczenie OC:        ważne do  01.12.2018 r.  

Przegląd techniczny:        ważny do 16.11.2018 r. 
 

4. Cena wywoławcza: 19 500,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych brutto) 
 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód  

     Samochód  będący  przedmiotem przetargu wraz z dokumentacją można oglądać w siedzibie 

sprzedającego od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 21.03.2018 r., w godz. od 9:00 do 13:00 

(od poniedziałku do piątku) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  z p. Alicją Konarską  tel. 

(22) 504 11 07. 
 

6. Wysokość wadium oraz termin jego wniesienia 

     Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej tj. 1 950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).  

     Wadium musi być wniesione w pieniądzu. 

        Wpłaty wadium można dokonać na rachunek bankowy: 

                      45 1240 3480 1111 0000 4278 2935 Bank Pekao S.A. 
       lub w kasie Instytutu w dni robocze w godz. 10.00 : 12:00 z dopiskiem: ” Wadium-przetarg na 

       sprzedaż  samochodu”,  w terminie do dnia 22.03.2018 r. godz. 12:00. 
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7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu 
       Ofertę pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie oraz 

       powinna zawierać:  

1) imię i nazwisko, dokładny adres lub nazwę firmy oraz adres siedziby ; numer PESEL lub 

numer NIP;  

2) oferowaną cenę za  pojazd objęty przedmiotem przetargu;  

3) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 
4) dowód wniesienia obowiązującego wadium w formie oryginału lub kopii; 

5) parafowany wzór umowy. 
 

Dodatkowe wymagania  
 

a) W przypadku, gdy Oferent jest przedsiębiorcą należy dołączyć aktualny wypis z właściwego 

rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

b) W przypadku osób fizycznych kserokopię dowodu osobistego (obydwie strony);  
 

c) Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę 

podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji jako osoba/y uprawniona/e do 

reprezentacji Oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, 

udzielone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Z pełnomocnictwa 

powinno wynikać upoważnienie do reprezentowania Oferenta w postępowaniu przetargowym i 

zawarcia umowy w sprawie sprzedaży w imieniu reprezentowanego;  
 

d) Pełnomocnicy osób fizycznych – dołączą kserokopie ważnych dowodów tożsamości oraz 

właściwe, aktualne pełnomocnictwo.    
 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty 

1) Oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinna widnieć nazwa, 

adres Oferenta i Sprzedającego: 

     Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 oraz następujące 

oznaczenie: 

     „Przetarg Skoda Octavia” – nie otwierać przed dniem 22.03.2018 r., godz. 12:30; 
 

2) Oferty należy składać osobiście lub w innej formie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w  

godz. 8.00 – 15.00 nie później jednak niż do dnia 22.03.2018 r. do godz. 12.00, w siedzibie 

sprzedającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, Budynek Nr 37, pok. Nr 39 lub przesłać 

pocztą/kurierem w taki sposób, aby oferta dotarła do sprzedającego w ww. terminie i czasie; 
 

3) Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2018 r. o godz. 12:00; 
 

4) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 12:30 

w siedzibie Zamawiającego, w sali seminaryjnej (Budynek Nr 57).  
 

9. Kryterium oceny ofert: najwyższa cena. 
 

10.Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 

   11. Inne ważne informacje dotyczące przetargu 

1) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone 

zostanie zwrócone niezwłocznie po sfinalizowaniu sprzedaży lub po terminie unieważnienia 

niniejszego przetargu. Wadium zwraca się bez odsetek; 

2) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy; 

3) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;   

4) Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę nabycia najwyższą z pośród złożonych ofert; 
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5) W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje   

prawo swobodnego wyboru oferty; 

6) Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania 

przyczyny; 

7) Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia 

rachunku  przez Sprzedającego; 

8) Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia; 

9) Wydanie samochodu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu  umowy i zapłaceniu ceny 

nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium; 

10) Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie odpowiada 

za wady ukryte. 
 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – wzór formularza ofertowego 

Załącznik Nr 2 – wzór umowy 

Arkusz Wyceny – Auto Wimar Centrum Warszawa 

 

                                                                                                     Przewodniczący Komisji 

  
                                                                                       Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu  

                                                                                                       mgr inż. Roman Janusz 

 

  

 

 
  

 

 


