
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT

OCHRONY SRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2

OGtOSZENIE
O SPRZEDAZY SKtADNIKOW RZECZOWYCH MAJ^TKU RUCHOMEGO

WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY

W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO
z dnia 3 listopada 2017 roku

I. Nazwa i siedziba jednostki:
Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul. ks. Piotra Skargi
2, 85-018 Bydgoszcz

II. Przedmiot przetargu:
Przedmiotem sprzedazy w trybie przetargu publicznego, zwanego dalej przetargiem, sq naste_puja_ce sktadniki
rzeczowe majgtku ruchomego:
1. Samochod RENAULT KANGOO - nr rej.: CB16121 - 1 szt.

Rok produkcji : 2000
przebieg: 220822 km,
poj. silnika: 1390 cm
paliwo: benzyna,
ilosc miejsc:5,
nr VIN: VF1KCOHBF22246201

III. Termin i miejsce otwarcia ofert;
Jawne otwarcie ofert odb^dzie sie;:
termin: 20 listopada 2017 r. o godzinie 12—
mieisce: Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszcz ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz -
pokoj nr 20.

IV. Cena wywotawcza:

Samochod RENAULT KANGOO - nr rej.: CB16121 - 1 100,00 zt brutto ( stownie: jeden tysigc sto ztotych)
UWAGA: Sprzedaz samochodu w niniejszym przetargu nie moze nasta_pic za cene_ nizsza. niz cena wywotawcza.

V. Wymagania, jakim powinna odpowiadac oferta:
Oferte_ w formie pisemnej, wedtug wzoru zatqczonego do niniejszego ogtoszenia, nalezy dostarczyc
w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej:

• ,,PRZETARG NA SPRZEDAZ SAMOCHODU RENAULT KANGOO"
osobiscie lub za posrednictwem dowolnej firmy swiadcza.cej ustugi pocztowe lub kurierskie na adres:
Inspekcja Ochrony sVodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. ks. Piotra Skargi
2, 85-018 Bydgoszcz, do sekretariatu- pokoj 22 w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2017 roku do
godz. 12~. Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie zostana_ zwrocone oferentom, bez ich otwierania, bez
wzgl^du na powdd opoznienia.
Wzor oferty stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego ogtoszenia. Nie dopuszcza sie_ sktadania ofert pocztq
elektroniczna. i faksem.
Okres zwiqzania z ofertq wynosi 14 dni od dnia otwarcia ofert.

Komisja przetargowa odrzuca oferte,, jezeli:
1} zostata ztozona po wyznaczonym terminie, w niewtasciwym miejscu lub przez oferenta, ktory nie

wnidst wadium;
2) nie zawiera informacji i zatgcznika zgodnie z zatqczonym wzorem oferty do niniejszego ogtoszenia, jest

niekompletna, nieczytelna lub budzi inna, wa.tpliwosc, zas zlozenie wyjasnieri mogtoby prowadzic do
uznania jej za nowa. ofertQ.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwtocznie oferenta.



VI. Miejsce i termin, w ktorym mozna obejrzec sprzedawane sktadniki majqtku ruchomego:

Samochod RENAULT KANGOO - nr rej.: CB16121 mozna ogla_dac w dni robocze od dnia 6.11.2017r. do dnia
17.11.2017r. wgodz. 8~ ~ 12~ w Toruniu przy ul. Targowej 13-15 po wczesniejszym uzgodnieniu z Panem
Waldemarem Baczyhskim - tel. 695-924-981 lub 52-584-64-66 do 68 wew. 225.

VII. Wysokosc wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie wadium w naste_puja_cej wysokosci:
1. Samochod RENAULT KANGOO - nr rej.: CB16121 - wadium wynosi - 110,00 zt (stownie: sto dziesie_c

ztotych zero groszy),
Wadium wnosi si§ wyta.cznie w gotowce i powinno bye dokonane do kasy w siedzibie Wojewodzkiego
Inspektoratu Ochrony sVodowiska w Bydgoszczy przy ul. ks. Piotra Skargi 2 pok. nr 26, w dni robocze w godz. w

, noo - -.00
godz. 8 -12 .

Dowod wniesienia wadium nalezy obligatoryjnie dotqczyc do oferty.
Wadium ztozone przez nabywce, zaiicza sie_ na poczet ceny zakupu. Wadium zfozone przez oferentow, ktorych
oferty nie zostaty wybrane lub zostaty odrzucone, zwraca si$ w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania
wyboru lub odrzucenia oferty, na podany w ofercie numer konta.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, ktory wygrat przetarg, uchyli sie. od zawarcia umowy

VIII. Zawarcie umowy sprzedazy:
Komisja przetargowa wybiera oferenta, ktory zaoferowal najwyzsza. cene,.
W razie ustalenia, ze kilku oferentow zaoferowab tQ samq cen^, komisja przetargowa postanawia
o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji mie_dzy tymi oferentami, po ich zawiadomieniu o terminie i miejscu
przeprowadzenia aukcji.
Nabywca jest zobowiqzany zaptacic cen§ nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzqcego przetarg, nie
dtuzszym niz 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedazy. Wydanie przedmiotu sprzedazy nastepuje niezwtocznie
po zaptaceniu przez nabywce_ ceny nabycia.
Wzor umowy sprzedazy stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego ogtoszenia.

IX. Informacje dodatkowe:
Organizatorowi przetargu przystuguje prawo zamknie_cia przetargu bez wybrania ktorejkolwiek z ofert, bez
podania przyczyn.
Osoba, upowaznionq do kontaktu w sprawach przetargu jest Pan Waldemar Baczyriski - tel. 695-924-981 lub 52-
584-64-66 do 68 wew. 225.
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Zattjcznik nr 1
Wzor

, dnia 2017r.

O F E R T A

NA ZAKUP SAMOCHODU RENAULT KANGOO
NR REJESTRACYJNY CB 16121

Nabywca (imi$ i nazwisko lub naz\vafirmy)

NIP, Regon (fesli dotyczy) lub nr dowodu osobistego w przypadku osob fizycznych

Adres nabywcy lub adres siedziby firmy

Tel. kontaktowy i adres e-mail

Nr konta bankowego (do ewentualnego zwrotu wadium)

Oferowana cena zt brutto

(stownie: zt)

Przyste_puja_c do udziatu w pisemnym publicznym przetargu na sprzedaz ww. samochodu,

oswiadczam, ze:

1) zapoznatam/em sie_:

a) z warunkami przetargu okreslonymi w ogtoszeniu oraz z wzorem umowy

b) ze stanem prawnym i technicznym pojazdu be_daj:ego przedmiotem przetargu )*

i nie wnosze. zadnych zastrzezeri,

2) ponosze. odpowiedzialnosc za skutki wynikajqce z rezygnacji z ogl^dzin )*

3) w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowia_zuje_ sie, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez sprzedaja_cego oraz wptaty oferowanej kwoty za ww.

samochod w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedazy,
4) na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych {Dz. U. z 2016 r.

poz. 922 ) wyrazam zgodt* na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w zwigzku z prowadzonym przetargiem.

W zatqczeniu kopia dowodu wptaty wadium.

podpis nabywcy lub osoby/osob uprawnionych
do reprezentowania

) *- niepotrzebne skreslic



Zalqcznik nr 2

UMOWA SPRZEDAZY SAMOCHODU
Nr

zawarta w dniu w Bydgoszczy pomi^dzy:

Inspekcja^ Ochrony Srodowiska - Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul.
Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, reprezentowana przez:
1) Elwira Jutrowska -Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
2) Robert Klyszczynski - Gtowny Ksiegowy,
zwan$ dalej Sprzedajqcym,

zwanym dalej Kupuj^cym,

ktory zostal wytoniony w trybie pisemnego przetargu publicznego zgodnie z rozporzqdzeniem Rady
Ministrow z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegolowego sposobu gospodarowania niektorymi
skladnikami majqtku Skarbu Panstwa (Dz.U. z 2017r., poz. 729) na podstawie oferty z dnia

w postejDowaniu ,

o nastejnijqcej tresci:

§1
Sprzedajq.cy oswiadcza, ze:
1) jest wlascicielem pojazdu marki o numerze rejestracyjnym o
numerze identyfikacyjnym (VIN): rok produkcji ,
zwanego dalej pojazdem lub przedmiotem sprzedazy,
2) pojazd jest wolny od wad prawnych, nie jest obciazony prawami na rzecz osob trzecich oraz, ze
nie toczy sie zadne postepowanie, ktorego przedmiotem jest ten pojazd ani, ze nie stanowi on
przedmiotu zabezpieczenia.

§2
Kupujqcy oswiadcza, ze kupuje od Sprzedajacego opisany w § 1 pojazd.

§3
1. Cena za pojazd wynosi zl brutto z podatkiem VAT (slownie:

zlotych).
2. Cen?, o ktorej mowa w ust. 1, nalezy wplacic na rachunek bankowy Sprzedajacego:

w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedazy nasta_pi w terminie 3 dni od dnia zaplaty ceny, o ktorej mowa w
§3ust.l , w
2. Wydanie przedmiotu sprzedazy zostanie potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez przedstawicieli stron w dniu jego wydania.
3. L^cznie z wydaniem przedmiotu sprzedazy Sprzedajqcy wyda Kupujacemu wszystkie posiadane
dokumenty dotycza.ce pojazdu, tj.:
1) dowod rejestracyjny pojazdu ,
2) karta pojazdu ,
3) potwierdzenie ubezpieczenia OC pojazdu, polisa nr

§5
1. Kupujqcy oswiadcza, ze znany mujest stan techniczny pojazdu, jego wiasciwosci, jego wszelkie
parametry, atakze wyglqd i nie zglasza do niego zadnych uwag.
2. Kupujqcy oswiadcza, ze poprawne s^ oznaczenia numerowe pojazdu i dokumentow, o ktorych
mowa w §4 ust. 3, i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.



3. Strony zgodnie oswiadczaj^, iz przedmiot sprzedazy jako towar uzywany nie podlega reklamacji.
4. Kupujacy oswiadcza, ze zlozy w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy pisemne
wypowiedzenie warunkow ubezpieczenia pojazdu i przekaze, w terminie 7 dni od dnia
wypowiedzenia, kopi$ pisemnego wypowiedzenia warunkow ubezpieczenia Sprzedajacemu.

§6
Wszelkie koszty zwi^zane z zawarciem niniejszej umowy obciazaja^ Kupujacego.

§7
Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w formie aneksu.

§8
1. W sprawach nie uregulowanych umowq majq odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja_ pod rozstrzygni^cie wlasciwego rzeczowo sqdu w Bydgoszczy.

§9
Umow? sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym dwa dla Sprzedaj^cego ijeden
dla Kupujacego.

Sprzedajacy: Kupujqcy:


