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zalącznik nr 1do zarządzenia nr 19/2019
Dyrektoń Wojewódzkie8o ośrodka Ruchu Dlogowego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.07.2019 r.
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oGŁosZENlE
o PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POlAZDÓW

WOJEWÓDZK| OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GORZOW|E WLXP.,
(zwany dalej,,WORD w Gorzowie Wlkp." albo ,,Sprzedający'')
ogłasza:
PRZETARG USTNY (LlcYTAoA)
na

,,sprzedaż pojazdów Wycofanych z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów
państwowych na prawo jazdy".

l.

Przedmiotprzetargu:

1. Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, W tym z procesu przeprowadzania egzaminów
państWowych.

2. Szczegółowy wykaz pojazdów z określeniem roku produkcji, przebiegu, danych technicznych i ceny
wywoławczej zawiera zał. nr 2 do 7arządzenia nr 79/2OI9 w sprawie sprzedaży zbędnych
składników majątku ruchomego będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Gorzowie Wlkp. (zwanego dalej Zarządzeniem).

3. Ceny wywoławcze pojazdóW Wskazane w zał, nr 2 są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT
W stawce 23%.

ll. Miejsce

i

termin W którym można obejrzeć pojazdy wystawione do sprzedaży.

1, Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego W Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18,
od dnia ogłoszenia do 05.08.2019 r. w godz. od 9m do 1400 (w dni robocze), w dniu licytacji od
Eodz.730.

2, Pojazdy sprzedawane będą w stanie i wyposażeniu.iak przedstawione do oględzin.
3. Sprzedający dysponuje ekspeńyzami technicznymi dotyczącymi sprzedawanych pojazdów,
sporządzonymi przez rueczoznawcę samochodowego, które stanowią zalączniki nr 3 i 4 do
4,

niniejsze8o ogłoszenia.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury przetargowej można uzyskać W siedzibie WoRD

w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej L8, pok. 2l4, email:

administracja @wordgorzow.pl,

tel. 95 732 65 15.

5. Szczegółowe informacje techniczne na temat pojazdów można uzyskać W siedzibie WoRD
W Gorzowie Wlkp. prży ul. Podmiejskiej 18:

- pok, 102, e-mail: m.gluszko@wordgorzow.pl , tel.95 732 65 7t,
- pok, 101, e-mail: g.duszkiewicz@WordBorzow.pl, te1.722397 830,

lll. Miejsce i termin licytacji.
Licytacja odbędzie się w Wojewódzkim ośrodek Ruchu Drogowe8o W Gorzowie Wlkp. przy
ul, Podmiejskiej 18 (ll piętro, sala nr 205) W dniu 06,08,2019 r. o godz. 11:00.
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lV. Warunki konieczne do spełnienia przez uczestnika licytacji przed przystąpieniem do licytacji.

1. Uczestnicy licytacji mają obowiązek złożyćw pokoju 214 ( ll piętro) następujące dokumenĘ:
1) oświadczenie uczestnika licytacji (stanowiące zał. nr 5 do Zarządzenia}, że zapoznał się:
a) z treściąOgłoszenia (wraz z załącznikami) o przetargu na sprzedaż pojazdów i w pełni je
akceptuje,
b) ze stanem technicznym Iicytowanego pojazdu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie
będzie wnosić roszczeń W stosunku do Sprzedającego,
2) potwierdzenie wpłaty wadium,
3) Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny Wypis z Krajowego Rejestru sądowego lub
centralnej Ewidencji ilnformacji o DziałalnościGospodarczej a inne osoby prawne aktualny
Wypis z Właściwegorejestru. Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są przedstawić aktualny
wypis z Centralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności Gospodarczej oraz umowę spółki.
4) Pełnomocnicy osób fizycznych i podmiotów gospodarczych występujących w przetargu winni
przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

Uczestnik licytacji przy składania ww. dokumentów zobowiązany jest do okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość(doWód osobisty).
wvmaqane powvżei dokumentv można składać na 5 dni roboczvch przed rozpoczeciem licvtacii
lecz nie późniei niż do qodz, 10:00 w dniu licvtacii.

2. Wadium.
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
a) 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) - w przypadku samochodu ciężarowego,
b) 1200,00 zł (slownie: jeden tysiąc dwieście złotych zero groszy) - w przypadku przyczepy
ciężaroWej.

2) Wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej dokonywać można:
a) w formie gotówkowej w kasie Wojewódzkiego OśrodkaRuchu Drogowego w Gorzowie
Wlkp., (pokój nr 107c)
do 10:00,

W

godzinach od 9:00 do 14:00, w dniu licytacjiW 8odzinach od 9:00

b) w formie

przelewu, wpłacone w taki sposób, aby najpóźniej dzień przed otwarciem
licytacji, środkiznalazły się na rachunku WoRD W Gorzowie Wlkp. nr: 54 7240 3640 tttl
0000 4177 5402.

3) Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje
ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

4) Wadium złożoneprzez oferentóW, których oferty nie zostały przyjęte W licytacji zostanie
zwrócone niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany W ośWiadczeniuuczestnika licytacji.

5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał licytację zostaje zaliczone na poczet ceny
sprzedaży.

6) Jeżeli uczestnik przetargu uchyla się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez
Sprzedającego lub w wyznaczonym terminie nie wpłaci określonejkwoty za przedmiot
przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi tj. przepada na rzecz Sprzedającego.

V. Przebieg licytacji.
1. Licytacja przedmiotów sprzedaży rozpoczyna się W terminie

i

miejscu wskazanym W pkt lll

niniejszego ogłoszenia.

2. Podczas licytacji obecni są - poza pracownikami WORD w Gorzowie Wlkp. - wyłącznie osoby
fizyczne i prawne biorące udział W licytacji danego przedmiotu, które dokonały wpłaty wadium.

(T |\ł

\

stawienie się jedne8o licytanta Wystarcza do odbycia przetargu, pod Warunkiem, że zaoferuje
cenę nabycia rÓWną cenie WywołaWczej.
4. Kwota postąpienia Wynosi:
a) na samochód ciężarowy: 500,00 zł (pięćset złotych zero groszy),
b) na przyczepę ciężarową: 200,00 zł (dwieściezłotych zero groszy).
5. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki W stosunku do ceny początkowej o kwotę
postąpienia, dopóki - mimo trzykrotne8o Wywołania - nie ma dalszego zgłoszenia wyższej stawki.
Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący licytację uprzedzi uczestników, że kolejne
wezwanie będzie ostatnim iw przypadku braku oferty z wyższą ceną, przybicie udzielone zostanie
uczestnikowi, który zaoferowal najwyższą cenę.
6. stawka zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje

7.

staWkę Wyższą.

Prowadzący przetarg zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko albo firmę podmiotu, który
licytację wygral oraz wylicytował najwyższą cenę.
Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytac.ii.
PotWierdzeniem przyjęcia prawa wlasności do wylicytowanego przedmiotu licytacjijest uiszczenie
całej ceny sprzedaży,

9.

Wszelkie protesty rozstrzygane będą przez prowadzącego licytację natychmiast po zakończeniu
licytacji danego przedmiotu. Rozstrzygnięcie będzie ostateczne,

vl.

pozostałe informacje.

1. Kupujący zobowiązuje

się do podpisania umowy sprzedaży przedmiotu licytacji (załącznik nr 6/7
do Zarządzenia 19/2019)W terminie 3 dni po rozstrzygnięciu licytacji.

2. W dniu zawarcia umowy sprzedaży, Kupujący podpisuje wypowiedzenie umowy w zakresie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

3.
4.
5,
6.
7.

stanowiące zal. nr 8 doZarządzenia (data wypowiedzenia: 3 dni robocze od daty podpisania przez
obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego pojazdu).
Kupujący zobowiązany jest W terminie 21 dni od daty podpisania umowy sprzedaży do wpłaty na
rachunek bankowy WORD w Gorzowie Wlkp.: 54 tż4O 3640 1111 0000 4777 5402 ceny nabycia
pojazdu pomniejszonej o wysokość Wadium.
Wydanie kupionego pojazdu nastąpi protokolarnie niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży
pojazdu oraz wpływie środków na konto Sprzedającego. Wraz z wydaniem pojazdu zostanie
Wydana faktura sprzedaży.
Wszystkie koszty związane z zakupem iodbiorem pojazdu ponosi Kupujący.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia iwarunków
przetargu bez podania przyczyn.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego.

załączniki:

-

-

Wykaz pojazdóW,

opinia numer: RTM-258/19 - samochód ciężarowy MAN FG 46261,
opinia numer: RTM-259/19 - przyczepa ciężarowa KoNAR FG 92178,
ośWiadczenie uczestnika licytacji,
projekt umowy sprzedaży pojazdu (dla osoby fizycznej),

projekt umowy sprzedaży pojazdu (dla podmiotu nabywającego

z prowadzoną działalnościągospodarczą),

wzór oświadczenia o Wypowiedzeniu ubezpieczenia przez nabywcę po,iazdu.
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