
„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 
 

Łomianki 22.09.2017  

  

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu 

 

 
1). Nazwa i siedziba Sprzedającego: 

Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

 

2). Przedmiot przetargu: 

Samochód osobowy marki Volkswagen T4 o następujących danych technicznych: 

Rok produkcji: 1997 

Data pierwszej rejestracji: 19.12.1997 r. 

Nr rejestracyjny: WFG 333F 

Nr identyfikacyjny (VIN): WV2ZZZ70ZWX075673 

Kolor nadwozia: ZIELONY 

Pojemność/moc silnika: 1896cm , 50 KW, 

Rodzaj silnika: wysokoprężny 

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 5 -biegowa 

Przebieg: 367 tys. km 

Badania techniczne ważne do: 13.01.2018 r. 

Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada ważny przegląd techniczny i polisę 

ubezpieczeniową OC. Pojazd wymaga remontu kapitalnego , zespołów przeniesienia 

napędu, zawieszeń oraz nadwozia w zakresie prac blacharsko lakierniczych. 

 

3). Tryb przetargu: Pisemny przetarg ofertowy. Oferta pod rygorem nieważności, powinna 

być sporządzona w formie pisemnej, wg. wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do 

ogłoszenia. 

 

4). Cena wywoławcza samochodu wynosi 2500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 

złotych ) brutto. Cenę ustalono na podstawie wyceny z programu InfoExpert. 

 

5). Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na  adres: 

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 

Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. 

Z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Voklswagen Transporter” 

Termin składania ofert ustala się na 29.09.2017 r. do godz. 10:00. 

Termin związania ofertą Sprzedający określa się na 14 dni. 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu  



b) 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 29.09.2017 r. o godz. 10:05, pokój 

 nr 2 w siedzibie organizatora przetargu tj. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.  

Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. 

 

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

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. 

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00 – 15:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym. 

Osoby do kontaktu:  

Piotr Nowicki tel. 22-751-33-79 wew. 26. mail: techniczny@kmlomianki.info,  

Robert Pawłowski tel. 22-751-33-79 wew.21 mail stacja.obslugi@kmlomianki.info   

 

8). Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż 

samochodu bez podania przyczyny. 

 

9). Inne informacje: 

a) Cena ofertowa nie może być niższa od wywoławczej. 

b) 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. 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 50,00 

zł. Komisja zawiadomi oferentów, o terminie dodatkowego przetargu. 

c) Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do zawarcia pisemnej umowy, w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 

d) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu na rachunek Gminy 

Łomianki: 63 8009 0007 0000 1658 2001 000, w terminie do 7 dni od  podpisania 

umowy,  oraz przedstawić dowód wpłaty ceny zaproponowanej w przetargu. 

Nieuregulowanie należności w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z 

odstąpieniem od umowy oraz powiadomieniem pierwszego z listy przegranych ofert o 

możliwości nabycia pojazdu. 

e) Własność przedmiotu przetargu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu należności i 

podpisaniu umowy. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu umowy której 

wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia i po uiszczeniu całej ceny sprzedaży. 

Kupujący ma 7 dni na odebranie pojazdu liczone od dnia podpisania umowy. W 

przypadku nie odebrania pojazdu naliczona zostanie opłata parkingowa w wysokości 

50 zł za dobę. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

mailto:techniczny@kmlomianki.info
mailto:stacja.obslugi@kmlomianki.info


Załącznik nr 1  - Formularz Ofertowy       

  

 

Oferta na zakup samochodu Volkswagen Transporter 

 

Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba): 

 

 

……………………………………………………………….................…………………… 

 

 

……..………………………………………………………….................……..…………… 

 

 

……………………………………………………………….................……………………… 

 

 

Numer PESEL ………………...............................……………… 

 

Numer NIP…………………..............................………………… 

 

Tel./ mail: ……………………….................................………………… 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego 

określonymi w ogłoszeniu o przetargu oraz z treścią wzoru umowy kupna-sprzedaży na 

sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter, nr rej. WFG 333F 

 

Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym 

pojazdu składam ofertę zakupu w/w pojazdu. 

 

za kwotę  …………….......…………………………........… zł 

(słownie złotych ………………………………..………….…) 

 

 

Wyrażam zgodę (w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem 

oferowanej ceny), na podanie moich danych (danych firmy) do publicznej wiadomości, w 

zakresie informacji o wyniku w/w postępowania przetargowego. 

 

 

 

       Miejscowość i  data: 

......................................... 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                      …………………………………… 
                                                                                                                        podpis 

         



Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

 

 

Umowa sprzedaży  

 

 

Zawarta w dniu ............................. 2017 r. w Łomiankach  pomiędzy:  

Gmina Łomianki z siedzibą w Łomianki ul. Warszawska 115, NIP: 118-17-68-394,  

reprezentowaną przez:  

Tomasza Dąbrowskiego  – Burmistrza Łomianek,  

zwaną dalej Sprzedającym,  

 

a  

………………………………………………………………………………………………….,  

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………….,  

zwanym dalej Kupującym.  

Stosownie do wyniku przetargu i złożonej najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu 

strony zawierają umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód osobowy marki Volkswagen 

Transporter , nr rej. WFG 333F, rok produkcji 1997, przebieg ok. 367 tys. km, nr nadwozia 

WV2ZZZ70ZWX075673 

2. Sprzedający oświadcza, że samochód, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, 

stanowi własność Gminy Łomianki, nie ma wad prawnych, nie mają do niego praw osoby 

trzecie ani nie jest przedmiotem żadnego postępowania oraz zabezpieczenia.  

 

§ 2 

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, cenę w 

wysokości …………..zł brutto (słownie: …………………………………..).  

2. Kwota określona w ust.1 niniejszego paragrafu, płatna jest w całości  w terminie 7 dni od 

podpisania umowy na konto Gminy Łomianki 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001. Za dzień 

zapłaty strony uznają dzień wpływu na  rachunek Sprzedającego. 

3. Wydanie przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami nastąpi protokolarnie po 

podpisaniu niniejszej umowy i po uiszczeniu całej ceny sprzedaży.   

a) Wydanie, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w siedzibie firmy Komunikacja Miejska 

Łomianki Sp. z o.o. Adres: Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. Wszelkie 

koszty związane z odbiorem przedmiotu umowy ponosi Kupujący. 

b) Własność samochodu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu ceny i podpisaniu  

niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

Kupujący oświadcza, że samochód określony w § 1 ust. 1 umowy widział, zapoznał się z jego 

stanem technicznym i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego 

samochodu, jego właściwości, jego wszystkich parametrów, a także jego wyglądu.  

 



§ 4 

Wszelkie czynności związane z rejestracją samochodu i zawarcia ubezpieczenia 

obowiązkowego OC zostaną podjęte przez Kupującego w przeciągu 30 dni od dnia zawarcia 

umowy.  

§ 5 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego, w tym 

wszelkie należności publicznoprawne (ewentualnie należny podatek od czynności 

cywilnoprawnych).  

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednio przepisy 

kodeksu cywilnego.  

§ 7 

W razie sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby 

Sprzedającego.  

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego, dwa 

dla Sprzedającego.  

 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY         KUPUJĄCY  

 

 

............................................      ……………………….

      

 


