
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 1/2021 

Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 11 stycznia 2021 r. 

 

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 
Gmina Nadarzyn 
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn 
tel.22 729 81 85   fax 22 729 81 75 
e-mail: gmina@nadarzyn.pl 
www.nadarzyn.pl 

2. Przedmiot przetargu: 

 

Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD SPECJALNY, Radiowóz Straży Gminnej, pojazd 

uprzywilejowany, 

Marka pojazdu: FIAT DOBLO, 

Rok produkcji: 2012, 

Data pierwszej rejestracji: 13.07.2012 r. 

Nr rejestracyjny: WPR 44986, 

Nr karty pojazdu: AAB6018536, 

Nr identyfikacyjny (VIN): ZFA26300009185341, 

Kolor nadwozia: SREBRNY METALIK, 

Pojemność/moc silnika: 1368 ccm / 70 KW, 

Rodzaj silnika: BENZYNOWY, 

Rodzaj nadwozia: MINIVAN, 

Rodzaj skrzyni biegów: MANUALNA, 

Przebieg: 226240, 

Badania techniczne ważne do: 13.11.2021 r. 

 

 

  Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, posiadający 
następujące wyposażenie: 

1. Elektryczne szyby przednie, 
2. Elektryczne lusterka, 
3. Klimatyzacja, 
4. Wspomaganie kierownicy, 
5. ASR, 
6. Oryginalne radio z CD, 
7. Sterowanie radiem w kierownicy, 
8. 4 poduszki powietrzne, 
9. Roleta bagażnika, 
10. Serwisowany, 
11. Komplet dokumentacji, 
12.  2 kluczyki. 



13.  Przestrzeń kierowcy oddzielona od drugiego rzędu siedzeń ścianą grodziową, 
14. Uchwyty do zapinania kajdanek, 
15. Podłoga w drugim rzędzie wyłożona PCV ze spustem z możliwością intensywnego 

mycia, 
16. Zmywalne pokrowce tylnego rzędu siedzeń, 
17. Podnoszone drzwi bagażnika. 
18. Komplet felg stalowych 
19. 1 właściciel. 

 
 
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 podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku 
pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, 

5) datę sporządzenia oferty, 
6) oferowaną cenę, 
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami 

przetargu. 

4. Cena wywoławcza samochodu: 

Cena wywoławcza samochodu wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.). 
Cenę ustalono na podstawie średnich cen rynkowych. 

Przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 
Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106). 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Nadarzyn nr 74 8002 0004 0050 0193 2030 0004. (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 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: 

Urząd Gminy Nadarzyn 
ul. Mszczonowska 24 
05-830 Nadarzyn 
„Oferta na zakup: FIAT DOBLO” 

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w Urzędzie Gminy Nadarzyn ul. 
Mszczonowska 24, pokój nr 100 (Kancelaria). Wzór formularza ofertowego można pobrać w 
siedzibie sprzedającego tj.  w Urzędzie Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24 lub 
pobrać ze strony internetowej. 

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 12 luty 2021 r. do godz. 10.00 



Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni. 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium; 
2) 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. 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 
  
6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu: 12 luty 2021 r. o godz. 10.10, w Sali 

konferencyjnej, pok. Nr 220, w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24. 

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: 
Nadarzyn, ul. Warszawska 15 

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w 
godzinach pracy 9:00 – 15:00 
Osoba do kontaktu: Adam Piskorz, tel. 22-7341032. 

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż 
samochodu bez podania przyczyny. 

9. Inne informacje: 

1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania 
określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za 
pojazd będący przedmiotem przetargu. 

2) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja 
przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji 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. 

3) Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po 
pozytywnym zakończeniu przetargu. 

4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość 
wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem 
utraty wadium. 

5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy 
kupna-sprzedaży. 

 


