
Białystok, dnia 17.08.2020r.

Znak sprawy: SAŁ.2613.1.2020

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego marki KIA będącego na 
wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/3
tel. 85 742 53 78
fax. 85 742 21 04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl 
strona internetowa: http://wios.bialystok.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku, 
Delegatura Łomży, Łomża ul. Akademicka 20 w dniu 03 września 2020 r. o godzinie 12.00 
w sali nr 201.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku 
ruchomego:
Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym samochodu i jego dokumentacją w 
Łomży przy ul. Akademickiej 20 w terminie od 17 sierpnia 2020r. do 02 września 2020r. w 
godzinach 10.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem sprzedającego  
Panem Tadeuszem Janucikiem – nr tel. 86 218 21 69

4. Rodzaj, typ sprzedawanego pojazdu:
1) Rodzaj pojazdu: samochód osobowy terenowy
2) Marka: KIA 
3) Model: SORENTO 2.5 TD
4) Numer rejestracyjny: BI 79385
5) Rok produkcji: 2005
6) Numer VIN: KNEJC521555456591
7) Pojemność silnika: 2497 cm3

8) Przebieg: 404 563 km
5. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia:

Wadium w kwocie 680,- PLN (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych  zero groszy) należy 
wpłacić do dnia 02 września 2020r. na rachunek bankowy sprzedającego nr:

13 1010 1049 0006 1913 9120 0000 

Tytułem: ,,Wadium –KIA SORENTO”

6. Cena wywoławcza: 6800,- PLN (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych zero groszy.)
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej oraz podpisana 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

2) Oferta powinna zawierać:
a) Imię, nazwisko, adres, telefon lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon, NIP, 

REGON;
b) W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej do oferty należy dołączyć  

aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 



upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie 
do CEIDG;

c) Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
d) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
e) Dowód wniesienia wadium.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego, w Łomży ul. Akademicka 20 w pok. nr 

202 (sekretariat) w terminie do dnia 03 września 2020 r. do godziny 11.30.
2) Oferent dostarcza ofertę w zaklejonej kopercie, na której znajduje się adres Sprzedającego 

oraz oznaczenie: „Oferta przetargowa na zakup pojazdu KIA SORENTO o numerze 
rejestracyjnym BI 79385” oraz „Nie otwierać przed 03 września 2020 r. godzina 12.00”.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 

z ofert, bez podania przyczyn:
10. Inne informacje:

1) Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 
października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi 
składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.2019 poz.2004) 

2) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w 
ust. 5.

3) Wadium wnosi się wyłącznie na wskazany w pkt 5 rachunek bankowy. 
4) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 

odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
5) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
6) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się 

od zawarcia umowy sprzedaży.
7) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po upływie wyznaczonego terminu, w niewłaściwym miejscu lub 
przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 7 lub są one 
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby 
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

8) W przypadku gdy kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę za samochód, komisja 
przetargowa kontynuuje przetarg w formie aukcji między tymi oferentami.

9) Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o 
terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży.
1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po dokonaniu przez komisję przetargową wyboru 

najkorzystniejszej oferty.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 

prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia.
4) Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili zapłacenia przez Nabywcę ceny 

nabycia.
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