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Płock, dnia 19 września 2017 roku. 
 



Straż Miejska w Płocku zaprasza do składania pisemnych ofert w IIIprzetargu publicznym  
na sprzedaż samochodu służbowego: 

 
Marka, typ, model Nr 

rejestracyjny 

Rok 

produkcji 

Przebieg Cena wywoławcza 

 
CITROEN BERLINGO 

1,6 HDI 

 
WP 97019 

 
2007 

 
284956 

km 

Netto: 4 154,93zł 

Słownie netto: cztery tysiące sto pięćdziesiąt 
cztery złote 93/100 gr 

 

Samochód można oglądać w siedzibie Straży Miejskiej w Płocku przy ul. Otolińskiej 10  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 14.00. 

Sprzedający sugeruje aby Kupujący przed złożeniem oferty osobiście zapoznali się ze stanem 

faktycznym oferowanego do sprzedaży samochodu. W przypadku rezygnacji zapoznania się ze 

stanem faktycznym oferowanego do sprzedaży samochodu przed złożeniem oferty, Kupujący biorą 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, a po złożeniu oferty nie mogą z tego 

tytułu zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.   

 

1/ Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

a) Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 1  

(w przypadku gdy ofertę składa osoba fizyczna)lubZałącznik Nr 1a (w przypadku gdy ofertę składa 

Przedsiębiorca) do niniejszej instrukcji, 

b)   Kupujący przedstawiają ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji, 

c)   Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną, 

d)  Wszystkie miejsca, w których Kupujący naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę, 

e) Kupujący może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod 

warunkiem, że Sprzedający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych 

zasad  jak składana oferta w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „Zmiana” lub 

„Wycofanie”, 

f)   Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

2/ Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Kupujący w celu potwierdzenia spełnienia   
warunków udziału w postępowaniu: 

 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 lub 1a do niniejszej 

instrukcji. 

3/ Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
 

a) Kupujący określi cenę samochodu zgodnie z formularzem ofertowym, ale nie niższą niż cena 

wywoławcza netto, 

b)  Cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. 



4/ Kryteria oceny ofert. 
 

CENA – 100 % 
 

a)   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą zaoferowaną ceną netto, 

b) W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Kupujący którzy złożyli te oferty, zostaną  

w określonym terminie wezwani do złożenia ofert dodatkowych. Dodatkowe oferty złożone przez 

wezwanych Kupujących nie mogą być niższe niż wcześniej zaoferowane.   

5/ Termin związania z ofertą. 
 

a)  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, 

b)  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. Odrzucenie ofert. 
 

a)  Komisja odrzuci oferty, jeżeli zostaną złożone po wyznaczonym terminie, 

b)  Formularz ofertowy nie będzie zawierał wymaganych danych lub będą one nieczytelne lub 

budzące inną wątpliwość. 

6/ Umowa i warunki jej realizacji. 
 

a)   Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi po wyborze przez Komisję najkorzystniejszej oferty, 

b) Sprzedający wymaga aby wybrany Kupujący zawarł z nim umowę na warunkach określonych  

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2  do niniejszej instrukcji, 

c)  Umowa kupna-sprzedaży zawarta będzie przez Gminę – Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 

Płock NIP 774-31-35-712, która będzie reprezentowana na podstawie stosownego 

Pełnomocnictwa przez Komendanta Straży Miejskiej w Płocku. We wszystkich rozliczeniach 

między stronami obowiązywać będzie ww. Nr NIP Gminy – Miasta Płocka jako strony zawartej 

umowy kupna-sprzedaży przedmiotowego samochodu.  

d)  W umowach kupna-sprzedaży do zaoferowanych cen netto zostanie doliczony przez 

Sprzedającego podatek VAT w wysokości 23%. 

e)  Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty  zawarcia 

umowy, 

e) Zapłata ceny nabycia samochodu nastąpi w formie polecenia przelewu na wskazany przez 

Sprzedającego rachunek bankowy, 

f)  Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po dacie wpływu środków pieniężnych na rachunek 

bankowy Sprzedającego, 

g)  Podstawą wydania samochodu będzie okazanie przez Kupującego dowodu uregulowania zapłaty 

oraz informacji z Sekcji Księgowości Sprzedającego o wpływie środków pieniężnych na rachunek 

bankowy Sprzedającego, 

h)  Koszty transakcji wynikające z realizacji postanowień umowy oraz koszty opłaty skarbowej 

obciążają Kupującego. 



7/Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 

a)  Ofertę należy złożyć pocztą na adres Straży Miejskiej w Płocku, 09-407 Płock ul. Otolińska 10 

lub osobiście w Sekretariacie pokój Nr 4 do dnia 6 października 2017 roku do godz. 10.00 w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta kupna samochodu”. 

b) Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 października 2017 roku o godz. 10.30 w siedzibie Straży Miejskiej  

w Płocku, ul. Otolińska 10 sala Nr 9, 

c)   Komisja dokona jawnego otwarcia ofert. 

d)  Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert bez 

podania przyczyny. 

8/ Osoby upoważnione do porozumiewania się z Kupującymi: 
 

a) W zakresie dokumentacji przetargowej samochodu – Andrzej Borucki tel. (024) 364-70-36 

b) W zakresie stanu technicznego samochodu – Jarosław Wilamowski,  tel. (0-24) 364-70-36  

lub 783 986 167.   

 

 

                                                                                                                                  Zatwierdzam 

 

 

                                                                                                     Komendant  
                                                                                                  Straży Miejskiej w Płocku 

 

 

 

 

Płock, dnia 19 września 2017 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do Instrukcji dla Kupujących: 
 

1. Załącznik Nr 1 i 1a – Formularz Ofertowy. 

2. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy wraz z protokółem zdawczo - odbiorczym. 

3. Załącznik Nr 3 – Opis samochodu wraz z informacją o stanie technicznym + fotografie 

oferowanego do sprzedaży samochodu. 

 

 


