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SM.331.01.2016                                                            Bolesławiec, dnia 10 maja 2016 roku 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego 

Straż Miejska w Bolesławcu  

ul. Mikołaja Brody 14,  

59 – 700 Bolesławiec 

tel. 75 644 79 90 fax 75 645 09 94  

e-mail: sekretariat@sm.boleslawiec.pl 

www.sm.boleslawiec.pl 

 

2. Przedmiot przetargu 

Samochód osobowy marki Volkswagen Caddy o następujących danych technicznych: 

Rok produkcji:    2006 

Data pierwszej rejestracji:   31.07.2006r. 

Nr rejestracyjny:    DBL 01SM 

Nr karty pojazdu:    seria KP/AAA 6539603 

Nr identyfikacyjny (VIN):  WV2ZZZ2KZ7X004257 

Kolor nadwozia:    biały 

Pojemność/moc silnika:   1896 cm ³,  55 KW, 75 KM 

Rodzaj silnika:    z zapłonem samoczynnym (wysokoprężny) 

Rodzaj nadwozia:    kombi (uniwersalne) (5-drzwiowy) 

Rodzaj skrzyni biegów:   manualna 5 –biegowa 

Przebieg:     345521 km (stan na dzień: 10.05.2016) 

Badania techniczne ważne do:  28.07.2016 r. 

 

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest kompletny, garażowany, będący w ciągłej eksploatacji, 

posiadający wszystkie niezbędne przeglądy techniczne. Pojazd aktualnie ma stwierdzone 

uszkodzenia tj.: drzwi przesuwne boku prawego – skorodowane, błotnik tylny prawy i lewy – 

skorodowane, błotnik przedni prawy i lewy – skorodowane, próg prawy – skorodowany, drzwi 

przednie boku lewego – skorodowane, obicie tapicerskie drzwi – przetarcia, klimatyzacja – 

uszkodzona sprężarka, zawieszenie przednie prawe – wymaga naprawy, nadkole plastikowe 

przednie – do wymiany, układ wspomagania – wymaga naprawy, silnik – nierówna praca, wycieki 

oleju, ubytki płynu chłodzącego. 

 

3. Tryb przetargu: pisemny przetarg ofertowy 

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać 

następujące dane oferenta: 

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy, 

2) miejsce zamieszkania (siedziba), 

3) numer telefonu, 

4) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem 

PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi po-

datnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podle-

gających obowiązkowi ewidencyjnemu, 



5) datę sporządzenia oferty, 

6) oferowaną cenę, 

7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami prze-

targu. 

Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 

 

4. Cena wywoławcza samochodu oraz wadium 

Cena wywoławcza samochodu wynosi 4 700,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące siedemset 

złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy, sporządzonej dnia 05 maja 

2016 roku.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 470,00 zł (słownie 

złotych: czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek 

bankowy Straży Miejskiej w Bolesławcu nr 41 1020 2137 0000 9902 0058 1603. Wpłaty należy 

dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znajdowały się na 

wskazanym wyżej rachunku bankowym przed terminem otwarcia ofert. Dowód wpłacenia 

wadium należy załączyć do oferty. 

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu 

wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników nie 

zaoferuje ceny równej, co najmniej cenie wywoławczej lub w przypadku, gdy uczestnik 

przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez 

Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

 

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru: 

Straż Miejska w Bolesławcu 

ul. Mikołaja Brody 14 

59 - 700 Bolesławiec 

„Oferta na zakup samochodu Volkswagen Caddy” 

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w Straży Miejskiej w Bolesławcu 

ul. Mikołaja Brody 14. Wzór formularza ofertowego można pobrać w siedzibie sprzedającego 

lub ze strony www.sm.boleslawiec.pl 

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 24.05.2016 r. do godz. 10 °°. 

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni. 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 

 - została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium; 

- zawiera więcej niż jedna cenę ofertową, 

- istnieje niezgodność, co do wysokości wniesionego wadium lub nie dołączono dowodu 

wpłaty wadium, 

- nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby 

prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu 

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 24.05.2016 r. o godz. 10 3° w Straży 

Miejskiej w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody 14. 

 

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: 

Straż Miejska w Bolesławcu ul. Mikołaja Brody 14, 59-700 Bolesławiec 



Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym. 

Osoby do kontaktu: Justyna Krupska, Przemysław Suchodolski, Dorota Liebert tel. 75 644 79 90 

lub 505 186 457. 

 

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samo-

chodu bez podania przyczyny. 

 

9. Inne informacje: 

1) Regulamin publicznego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego 

Volkswagen Caddy dostępny jest w siedzibie Straży Miejskiej w Bolesławcu oraz na stronach 

internetowych: www.sm.boleslawiec.pl, www.js.boleslawiec.gov.pl i określa szczegółowe zasa-

dy przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego. 

2) Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania 

określone w niniejszym ogłoszeniu i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przed-

miotem przetargu. 

3) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargo-

wa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie licytacji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, 

z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa 

o terminie dodatkowego przetargu. 

4) Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozy-

tywnym zakończeniu przetargu, jednakże podpisanie umowy nastąpi nie później niż w termi-

nie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

5) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość 

wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wa-

dium. 

6) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy 

kupna-sprzedaży. 

 
Komendant Straży Miejskiej  

           w Bolesławcu 

             /-/ Kamila Chalewicz-Pudłowska 

 

 

 

 Załączniki: 

1. Oferta na zakup samochodu 

2. Umowa kupna – sprzedaży  


