
PZD 11.252.3.9.2021       Toruń, dnia 11.10.2021r. 
  
  

OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO 
NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW 

  
  

1.            Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg  

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 115, 87-100 Toruń 

Tel 56 6644775, Faks 56 6644775, e-mail sekretariat@pzdtorun.com.pl 

  

2.            Tryb przetargu, miejsce i termin przeprowadzenia przetargu 

Pisemny przetarg ofertowy. 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 29.10.2021 o godz. 10:15 w siedzibie Powiatowego 

Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 115, 87-100 Toruń, pokój nr 218. 

  

3.             Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy. 

Pojazdy można obejrzeć w Obwodzie Drogowym w Małej Grzywnie 172, 87-140 Chełmża w dniach od 

12.10.2021 r. do 27.10.2021 r., w godzinach 7
30 

– 15
00

 

  
4.            Rodzaj i opis przedmiotu sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży są nw. pojazdy: 

a) samochód osobowy FORD MONDEO 

 

 - Marka, typ i model: FORD MONDEO 2.0 TDCI (96kW), prod. 2006 rok  

 -Rodzaj pojazdu: samochód osobowy; 

 -Rodzaj paliwa : ON; 

 -Rok produkcji i I rejestracja: 24.01.2007r.; 

 -Przegląd techniczny: ważny do dnia 05.10.2022r; 

 -Numer VIN WF05XXGBB56A59908; 

 -Numer rejestracyjny: CT 88330; 

 -Przebieg pojazdu: 359 tyś km 

 

b) samochód ciężarowy Daewoo Motor Polska FS Lublin 

 

 - Marka, typ i model: DAEWOO MOTOR POLSKA FS LUBLIN/3322 

 -Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy w zabudowie blaszanej; 

 -Rodzaj paliwa : ON; 

 -Rok produkcji i I rejestracja: 16.05.2001r..; 

 -Przegląd techniczny: ważny do dnia 26.11.2021r.; 

 -Numer VIN SUL 33222210069388; 

 -Numer rejestracyjny: CT 14102; 

 -Przebieg pojazdu: 252 tyś km 

 

5. Cena minimalna przedmiotów przetargu ustalona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu wynosi: 

  

a) samochód osobowy Ford Mondeo  3 500 brutto 

b) samochód ciężarowy FS Lublin   4 500 brutto 

 

 
6. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia: 

 
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach:  

 

a) samochód osobowy Ford Mondeo  350 brutto 

b) samochód ciężarowy FS Lublin   450 brutto 



 
w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia  29 października 2021 r. do godziny 8

00
 w kasie 

siedziby organizatora przetargu lub na rachunek bankowy nr 83 9550 0003 2024 0201 1327 
0004 

 

7.            Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

7.1 W postępowaniu przetargowym mogą brać udział: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej.  

7.2 Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać: 

a)            Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, 

b)            Oferowaną cenę, 

c)            Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki 

wynikające z rezygnacji oględzin, 

d)      Dowód wniesienia wadium 

  

Wzór formularza ofertowego w załączeniu 

  

8.            Termin, miejsce i forma złożenia oferty: 

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 115, 87-100 Toruń 

pokój nr 218 w terminie do dnia 29.10.2021 r. godz. 10:00. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien być umieszczony dopisek: „Oferta 

przetargowa na sprzedaż pojazdów" z dopiskiem (np. dot. samochodu osobowego Ford Mondeo) i nie 

otwierać przed dniem 29.10.2021 r. do godz. 10.15.    

  

9.            Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert, bez podania przyczyny. 

  

10.            Inne informacje: 
a)            Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd ponad cenę 

minimalną, 
b)             Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 

- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 
- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inne 
wątpliwości, 

c)         O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 
d)         Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od otrzymania rachunku. 
e)         Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od uiszczenia wpłaty. 
f)      Nabywca, który w terminie określonym w pkt. 10d nie uiści ceny nabycia traci prawo do zakupu samochodu. 
 
g) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja  
2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który  
wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761).  
h) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w 
przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy 
związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.  
i) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego  
w pkt 6 niniejszego ogłoszenia.  
j) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.  
k) Wadium wnies ione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.  
l) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie 
zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.  
m) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:  

 żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,  

 uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.  
n) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.  
o) Termin związania z ofertą organizator przetargu określa na 30 dni 

 

Załączniki: 

1.            Formularz oferty 

   

 

 


