Warszawa, 03 sierpnia 2018 roku
OGŁOSZENIE
o sprzedaży używanych samochodów osobowych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania
ofert w postępowaniu pod nazwą „Sprzedaż używanych samochodów osobowych stanowiących
własność WFOŚiGW w Warszawie”.
I. Sprzedający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
NIP: 525-20-88-391
Tel.: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39
II. Przedmiot ogłoszenia:
1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż używanych samochodów osobowych stanowiących
własność Sprzedającego:
Część I
Marka: SKODA
Model: SUPERB II 2.0 TSI MR’14
Wersja: Laurin & Klement DSG
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Nr rejestracyjny: WY 2098H
Rok produkcji: 2014
Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy
Nr identyfikacyjny (VIN): TMBAH73T9F9034163
Kolor powłoki lakierniczej: metalizowany – brąz
Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność/Moc silnika: 1984 ccm/147 kW (200KM)
Przebieg na dzień 03.08.2018 r.: 106.977 km
Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Rodzaj napędu: przedni (4x2)
Data pierwszej rejestracji: 2014-12-18
Przegląd techniczny aktualny
Część II
Marka: SKODA
Model: SUPERB II 1.8 TSI MR’14
Wersja: Ambition
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Nr rejestracyjny: WY 6649H
Rok produkcji: 2015
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Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy
Nr identyfikacyjny (VIN): TMBAB73T0F9042377
Kolor powłoki lakierniczej: czarny
Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność/Moc silnika: 1798 ccm/118 kW (160KM)
Przebieg na dzień 03.08.2018 r.: 48.625 km
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Rodzaj napędu: przedni (4x2)
Data pierwszej rejestracji: 2015-08-06
Przegląd techniczny aktualny
2. Samochody, o których mowa w ust. 1 znajdują się w siedzibie Sprzedającego, ul. Ogrodowa 5/7,
i były na bieżąco serwisowane.
3. Sprzedający oświadcza, że samochody będące przedmiotem sprzedaży stanowią jego własność, są
wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego
są przedmiotem i nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia.
III. Miejsce i termin, w którym można oglądać samochody:
Samochody będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w obecności przedstawiciela
Sprzedającego w siedzibie, ul. Ogrodowa 5/7 w Warszawie, w godzinach od 8:00 do 14:00, po
uprzednim telefonicznym kontakcie z Panem Adrianem Adamaszek numer telefonu: (22) 504 41 12 lub
Panem Andrzejem Zdrojewskim numer telefonu: (22) 504 41 13.
IV. Cena wywoławcza:
Część I – SKODA SUPERB II 2.0 TSI MR’14 (nr rej. WY 2098H) – 55 300 PLN.
Część II – SKODA SUPERB II 1.8 TSI MR’14 (nr rej. WY 6649H) – 56 000 PLN.
V.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Sprzedający żąda wniesienia wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej:
1) 2 765 PLN – dla samochodu określonego w części I;
2) 2 800 PLN – dla samochodu określonego w części II.
Wadium należy wnieść w formie pieniężnej w złotych polskich na rachunek bankowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa
5/7, 00-893 Warszawa, nr BGK 89 1130 1017 0020 1027 7920 0002.
W przypadku kiedy jeden oferent jest zainteresowany zakupem więcej niż jednego samochodu –
wadium należy wnieść oddzielnie na każdy samochód.
Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone
zwraca się w wysokości dokonanej wpłaty, bez odsetek, przelewem na wskazany przez nich
rachunek bankowy, niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu postępowania, jednak nie później
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7.

niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu
postępowania.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla
się od zawarcia umowy.

VI. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać:
1) imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy, nr PESEL lub nazwę (firmy)
i adres siedziby Oferenta, telefon kontaktowy, nr NIP oraz nr REGON;
2) w przypadku osoby prawnej należy do oferty 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 (pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy);
3) datę sporządzenia oferty;
4) oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) za wybrany samochód osobowy i warunki jej
zapłaty;
5) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu osobowego lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
6) dowód wniesienia obowiązującego wadium;
7) parafowany wzór umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
8) podpis Oferenta lub upoważnionego do występowania w jego imieniu pełnomocnika.
3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
4. Postępowanie podzielone zostało na 2 części. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w danej części postępowania. Złożenie
większej liczby ofert na daną część skutkowało będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych
przez Oferenta. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją stanu technicznego samochodu
osobowego, na który oferent złożył ofertę.
5. Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść musi być zgodna
z formularzem załączonym do niniejszego ogłoszenia.
VII. Termin, miejsce złożenia i otwarcia ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta na zakup samochodu osobowego marki SKODA
model: ……………………………
nr rejestracyjny: ……………………………….
nie otwierać przed dniem …… …… 2018 roku, godz. ……:…….”
w siedzibie Sprzedającego przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie (00-893) – w Kancelarii
do dnia 17 sierpnia 2018 roku, godz. 15:30.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Sprzedającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową/kurierską.
3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu dnia 20 sierpnia 2018 roku, godz. 10:00.
w siedzibie Sprzedającego, tj. ul. Ogrodowa 5/7 w Warszawie, III piętro, Sala konferencyjna.
4. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Termin związania ofertą Sprzedający określa na 30 dni kalendarzowych.
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VIII.Procedura sprzedaży:
1. Czynności związane z przeprowadzeniem sprzedaży wykonuje zespół powołany przez Prezesa
Zarządu.
2. Z przeprowadzonego postępowania sprzedaży samochodów osobowych zespół sporządza
protokół.
3. Sprzedaż może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o sprzedaży.
4. W części niejawnej zespół dokona sprawdzenia kompletności ofert.
5. Przy wyborze oferty zespół kieruje się najwyższą zaoferowaną ceną za dany samochód osobowy.
6. W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną, zespół zorganizuje licytację ustną. O terminie
licytacji zespół zawiadamia Oferentów telefonicznie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu
ofert, ustnie.
7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny samochodu osobowego przeznaczonego do
sprzedaży.
8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 PLN. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika
licytacji, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”.
9. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu „zamyka
licytację” i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
10. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji pod warunkiem, że zgłosi on
minimum jedno postąpienie ponad cenę wywołaną.
11. Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie zawarta umowa kupna sprzedaży
samochodu osobowego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wszelkie
koszty umowy ponosi kupujący.
12. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż
7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury przez Sprzedającego, tj. WFOŚiGW
w Warszawie.
13. Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży
i zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 89 1130 1017 0020 1027 7920 0002.
14. W przypadku jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchla się od podpisania umowy,
Sprzedający może wybrać kolejną najkorzystniejszą cenowo ofertę.
X. Odrzucenie oferty:
1. Oferta zostanie odrzucona, w przypadku gdy:
1) jest niezgodna z treścią ogłoszenia;
2) nie zawiera elementów, danych i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI niniejszego
ogłoszenia, są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość;
3) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
4) została złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium;
2. O odrzuceniu oferty zespół zawiadamia niezwłocznie Oferenta, którego oferta została odrzucona.
XI. Zastrzeżenia:
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub
odstąpienia od sprzedaży na każdym jego etapie.
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2.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania przed upływem terminu
składania ofert.

XII. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie postępowania:
1. Pani Marzena Paziewska, tel.: (22) 504 41 17, e-mail: mpaziewska@wfosigw.pl w sprawach
formalnych związanych z postępowaniem.
2. Pan Adrian Adamaszek, tel.: (22) 504 41 12, e-mail: aadamaszek@wfosigw.pl w sprawach
technicznych związanych z postępowaniem.
3. Pan Andrzej Zdrojewski, tel.: (22) 504 41 13, e-mail: azdrojewski@wfosigw.plw sprawach
technicznych związanych z postępowaniem.
Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Wzór umowy
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Informujemy, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39,
e-mail: poczta@wfosigw.pl
Szczegółowa informacja dotycząca ochrony danych osobowych w WFOŚiGW w Warszawie umieszczona jest na stronie
www.wfosigw.pl w zakładce RODO.
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