OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z
2019r., poz. 2004 ze zm.)

1. Nazwa i siedziba sprzedającego
Nadleśnictwo Mircze ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Przetarg zostanie przeprowadzony w Nadleśnictwie Mircze , 22-530 Mircze, ul. Hrubieszowska 55
( świetlica ) w dniu 08 kwietnia 2022 r. - otwarcie ofert nastąpi o godzinie 09:30.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego.
Przedmiot przetargu można oglądać przy siedzibie Nadleśnictwie Mircze , 22-530 Mircze, ul.
Hrubieszowska 55, po uzgodnieniu telefonicznym tel. : 533306783 lub 694472513 w dni robocze od
poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 14.00.
4. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego.
Samochód osobowy TOYOTA XA3(A) RAV 4.
nr rejestracyjny
rok produkcji
pojemność silnika
numer identyfikacyjny (VIN)
Rodzaj paliwa
Przebieg
Ilość miejsc

LHR 8V17
2008
1998/112 kW
JTMBH33V905052742
benzyna
137 tyś km
5

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w
kwocie 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście zł 00/100 ). Wadium należy, wpłacić do dnia
08.04.2022r. na rachunek bankowy Nadleśnictwa Mircze: Bank BOŚ S.A 12 1540 1144 2016 4416 4274
0001 z dopiskiem „ wadium na przetarg TOYOTA XA3(A) RAV4’’. Kwota wadium musi być uznana na
rachunku Nadleśnictwa do dnia 08.04.2022 roku do godziny 09:00.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwrócone
zostanie w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny uchyli się od
zawarcia umowy sprzedaży.
6.Cena wywoławcza
6.1. TOYOTA XA3(A) RAV 4 wynosi 32 000,00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące zł 00/100).
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
1) Pisemnie złożona w toku przetargu oferta na formularzu ofertowym (zał. nr 1) powinna zawierać:
- imię , nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy oferenta, numer telefonu
- oferowaną cenę,
- w przypadku firm NIP lub REGON,
oraz
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem przedmiotu (zał. nr 2 ),
2) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na sprzedawany składnik majątku.
3) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie w miejscu
i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w tym potwierdzenie wpłaty wadium w zaklejonej kopercie
należy złożyć na adres:
Nadleśnictwo Mircze ul. Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze do dnia 08.04.2022 roku do godz. 09:00 w
zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na przetarg samochodu TOYOTA XA3(A) RAV4”.
Ofertę można przesłać pocztą lub doręczyć osobiście na w/w adres.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2022r. o godzinie 09:30 w siedzibie organizatora
przetargu. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Termin
związania z ofertą wynosi 30 dni.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa kontynuuje przetarg
w formie aukcji między tymi oferentami zawiadamiając ich jednocześnie o terminie i miejscu
przeprowadzenia aukcji.
8. Zastrzeżenie
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
bez podania przyczyn.
9. Inne informacje:
1) Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj.
w Nadleśnictwie Mircze ul. Hrubieszowska 55, ze strony internetowej
https://mircze.lublin.lasy .gov.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej.
http://www.gov.pl/nadlesnictwo-mircze/sprzedaz-srodkow-trwalych
2) Komisja odrzuci ofertę jeżeli:
a) zostanie złożona po terminie w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł
wadium,
b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w dokumentacji przetargowej lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
c) komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
3) Przetarg publiczny może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
4) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny
nabycia.
5) Załączniki stanowią integralną część ogłoszenia.
10. 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 nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia
umowy sprzedaży;
3) Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia.
Zał. do pobrania:
1)
2)
3)
4)

Formularz ofertowy - zał. nr 1
Oświadczenie – zał. nr 2
Wzór umowy zał. nr 3
Obowiązek informacyjny RODO zał. nr 4
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