STRAŻ MIEJSKA W PŁOCKU
09-407 Płock ul. Otolińska 10
tel. 024 366-03-10, 364-70-30 fax. 024 366-03-16

e-mail:sekretariat@strazmiejska.plock.eu

Sprzedaż samochodów służbowych
Straży Miejskiej w Płocku

Instrukcja dla Kupujących

Płock, dnia 14 lipca 2015 roku.

Straż Miejska w Płocku zaprasza do składania ofert w przetargu publicznym
na sprzedaż samochodów służbowych
Marka, typ, model

Nr
rejestracyjny

Rok
produkcji

Przebieg

Cena wywoławcza

2.300,00 zł
RENAULT MEGANE
1,6 RT

WP 55230

2000

226630
km

Słownie: dwa tysiące trzysta złotych

4.900,00 zł
NISSAN PICK UP 2,5
TD NAWARA

WP 31517

2001

245391
km

Słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych

Samochody 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 oferowanych do sprzedaży samochodów.
W przypadku rezygnacji zapoznania się ze stanem faktycznym oferowanych do
sprzedaży samochodów 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 formularzach ofertowych, które stanowią Załączniki
Nr 1 i 2 do niniejszej instrukcji,
b) Kupujący przedstawiają oferty zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji,
c) Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych w związku z tym
Kupujący ma prawo złożyć ofertę zarówno na kupno jednego lub dwóch
samochodów,
d) Sprzedający dopuszcza w przypadku kupna więcej niż jednego samochodu, aby
Kupujący złożył ofertę / oferty w jednej kopercie,
d) 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 Straż Miejska w Płocku 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 oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do
oferty.
a) Wypełniony/e i podpisany/e formularz/e ofertowy/e – Załączniki Nr 1 i 2 do
niniejszej instrukcji,
3/ Opis sposobu obliczania ceny oferty.
a) Kupujący określi cenę samochodu/samochodów zgodnie z formularzem ofertowym
/formularzami ofertowymi, ale nie niższą niż ceny wywoławcze,
b) Cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych.
4/ Kryteria oceny ofert.
CENA – 100 %
a) Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty z najwyższymi zaoferowanymi cenami
zgodnie z formularzami ofertowymi,
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 / formularze ofertowe nie będą zawierać wymaganych danych
lub będą one nieczytelne lub budzić inną wątpliwość.
6/ Umowa i warunki jej realizacji.
a)

Zawarcie

umowy

kupna-sprzedaży

nastąpi

po

wyborze

przez

Komisję

najkorzystniejszej / najkorzystniejszych ofert,
b) Sprzedający wymaga aby wybrany Kupujący zawarł z nim umowę na warunkach
określonych w projekcie stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji,

c) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej ceny nabycia w ciągu 7 dni od
daty zawarcia umowy,
e) Zapłata ceny nabycia samochodu / samochodów nastąpi w formie polecenia przelewu
na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy,
d) Wydanie samochodu / samochodów nastąpi niezwłocznie po dacie wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego,
e) Podstawą wydania samochodu / samochodów będzie okazanie przez Kupującego
dowodu uregulowania zapłaty oraz informacji z Sekcji Księgowości Sprzedającego
o wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego,
f) 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 w Sekretariacie Straży Miejskiej w Płocku, 09-407 Płock
ul. Otolińska 10 do dnia 28 lipca 2015 roku do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie
z napisem: „Oferta kupna samochodów”.
b) Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lipca2015 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
jakichkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
8/ Osoby upoważnione do porozumiewania się z Kupującymi:
a) W

zakresie

dokumentacji

przetargowej

samochodów

–

Andrzej

Borucki

tel.(024) 364-70-40 lub 783 986 025
b) W

zakresie

stanu

technicznego

samochodów

–

Maciej

Budzeniusz,

tel. (0-24) 364-70-36 lub 783 986 133.

Zatwierdzam

Komendant Straży Miejskiej
w Płocku
Płock, dnia 14 lipca 2015 roku

Załączniki do Instrukcji dla Kupujących:
1. Załącznik Nr 1 i 2 – Formularze Ofertowe.
2. Załącznik Nr 3 – Projekt umowy z protokółem zdawczo - odbiorczym.
3. Załącznik Nr 4 – Opis samochodów wraz z informacją o stanie technicznym pojazdów
+ fotografie oferowanych do sprzedaży samochodów.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
dot. przetargu publicznego na sprzedaż samochodu m-ki RENAULT MEGANE 1,6 RT
o nr rejestracyjnym WP 55230
SPRZEDAJĄCY:

GMINA – MIASTO PŁOCK – STRAŻ MIEJSKA W PŁOCKU 09-407 PŁOCK, UL. OTOLIŃSKA 10
KUPUJĄCY:
Nazwisko i imię, adres zamieszkania oferenta w przypadku gdy ofertę składa osoba fizyczna
W przypadku gdy ofertę składa Przedsiębiorca:

…………………………………………………………………………….
(pieczęć adresowa Przedsiębiorcy)
Nr telefonu(osoba fizyczna i przedsiębiorca)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zgłoszony do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
pod nr ewidencyjnym………………………………….
reprezentowanym przez (imię i nazwisko)……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
e-mail(osoba fizyczna i przedsiębiorca)
………………………………………………………………………………………………………
Nr i seria dowodu osobistego oraz organ wydający
– w przypadku gdy ofertę składa osoba fizyczna

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

PESEL – w przypadku gdy ofertę składa osoba
fizyczna

PESEL …………………………………………………………………………………………………

(w przypadku przedsiębiorcy – NIP i REGON)

NIP………………………………………………. REGON ……………………………………………

Oferuję kupno ww. samochodu za cenę: ……..…………………………………….złotych brutto (słownie zł
brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………............)
Składając niniejszą ofertę, oświadczam, że:
1) Zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi w Instrukcji dla Kupujących.
2) Zapoznałem się ze stanem technicznym samochodu, a w przypadku rezygnacji z oględzin
i wyboru mojej oferty kupuję samochód w takim stanie w jakim się on obecnie znajduje i nie będę
z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
3) Zapoznałem się z zawartym w Instrukcji projektem umowy który został przeze mnie zaakceptowany
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
4) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zapłaty zaoferowanej ceny nabycia
w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
Podpis

………………………………………………………….
( Kupujący )
Data……………………………………………………………

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
dot. przetargu publicznego na sprzedaż samochodu m-ki NISSAN PICKUP 2,5 TD NAVARA
o nr rejestracyjnym WP 31517
SPRZEDAJĄCY:

GMINA – MIASTO PŁOCK – STRAŻ MIEJSKA W PŁOCKU 09-407 PŁOCK, UL. OTOLIŃSKA 10
KUPUJĄCY:
Nazwisko i imię, adres zamieszkania oferenta w przypadku gdy ofertę składa osoba fizyczna
W przypadku gdy ofertę składa Przedsiębiorca:

…………………………………………………………………………….
(pieczęć adresowa Przedsiębiorcy)
Nr telefonu(osoba fizyczna i przedsiębiorca)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zgłoszony do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
pod nr ewidencyjnym………………………………….
reprezentowanym przez (imię i nazwisko)……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
e-mail(osoba fizyczna i przedsiębiorca)
………………………………………………………………………………………………………
Nr i seria dowodu osobistego oraz organ wydający
– w przypadku gdy ofertę składa osoba fizyczna

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

PESEL – w przypadku gdy ofertę składa osoba
fizyczna

PESEL ………………………………………………………………………………………………………

(w przypadku przedsiębiorcy – NIP i REGON)

NIP…………………………………………………. REGON ……………………………………………

Oferuję kupno ww. samochodu za cenę: ……..………………………złotych brutto (słownie
brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………............)
Składając niniejszą ofertę, oświadczam, że:
5) Zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi w Instrukcji dla Kupujących.
6) Zapoznałem się ze stanem technicznym samochodu, a w przypadku rezygnacji z oględzin
i wyboru mojej oferty kupuję samochód w takim stanie w jakim się on obecnie znajduje i nie będę
z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
7) Zapoznałem się z zawartym w Instrukcji projektem umowy który został przeze mnie zaakceptowany
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
8) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zapłaty zaoferowanej ceny nabycia
w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
Podpis

………………………………………………………….
( Kupujący )
Data……………………………………………………………

zł

Załącznik nr 3
Projekt umowy

UMOWA NR ………./2015
KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU
zawarta w dniu ..............................................................................w Płocku, pomiędzy:
Gminą – Miastem Płock – Strażą Miejską w Płocku z siedzibą w Płocku przy
ul. Otolińskiej 10, 09-407 Płock, REGON 610291301 NIP 774-182-68-20,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy „Sprzedającym”
a
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
(nazwa i adres przedsiębiorcy) ………………………………………………………….......................................
z siedzibą w…………………………………, przy ul. ……………………………………………………….....................,
REGON…………………………………..NIP………………………………....
prowadzącym działalność gospodarczą zgłoszonądo ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej
przez
………………………………………………………………………………………………………………….
pod nr ewidencyjnym………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………*
Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
Imię i nazwisko.............................................................................................................................
Adres zamieszkania......................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego...............................................................................................
wydany przez………………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL…………………………………………………………..*,
zwanym dalej „Kupującym”.
o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu służbowego / samochodów
służbowych* marki:
a) RENAULT MEGANE 1,6 RT, rok produkcji 2000, nr VIN VF1KA04B522655592
o nr rejestracyjnym WP 55230, przebieg 226630 km*,

b) NISSAN PICK UP 2,5 TD NAVARA, rok produkcji 2001, nr VIN JN1CGUD22U0750463
o nr rejestracyjnym WP 31517, przebieg 245391 km* należącego / należących* do
Sprzedającego.
2. Sprzedający oświadcza, że samochód będący / samochody będące* przedmiotem
umowy stanowi / stanowią* jego własność, jest wolny / są wolne* od wad prawnych
oraz praw osób trzecich, a także nie stanowi on / nie stanowią one* również
przedmiotu zabezpieczenia.
3. Kupujący oświadcza,
że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego
samochodu / nabywanych samochodów*, a w przypadku rezygnacji z oględzin
oświadcza,
iż nabywa samochód / samochody* w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie
się on znajduje / one znajdują* i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń
w stosunku do Sprzedającego.
4. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu określonego /
samochodów określonych* w ust. 1 niniejszej umowy za kwotę / kwoty* określoną
w § 2 niniejszej umowy.
5. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe samochodu / samochodów*,
dowodu rejestracyjnego / dowodów rejestracyjnych*, karty pojazdu / kart pojazdu*
(jeśli była wydana / jeśli były wydane*) nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Kupujący zobowiązuje się przerejestrować samochód / samochody* na swoje
nazwisko i adres zamieszkania, na własny koszt, w ciągu 14 dni od daty nabycia.
7. Kupujący zobowiązuje się usunąć z samochodu / z samochodów* wszystkie
oznakowania identyfikacyjne Straży Miejskiej w Płocku na własny koszt, w ciągu
14 dni od daty nabycia*.
8. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu /
pojazdów*, niezbędne do prawidłowego korzystania z niego / z nich*.
9. Sprzedający wraz z samochodem / samochodami* wyda Kupującemu następujące
dokumenty:
a) dowód rejestracyjny / dowody rejestracyjne* serii…………………………….
b) ……. komplet / komplety* kluczyków,
c) instrukcję obsługi samochodu / samochodów*,
d) potwierdzenie / potwierdzenia* zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego ………
e) kartę pojazdu / karty pojazdu* (jeśli była wydana / były wydane*) nr……………
9. Niniejszym Kupujący potwierdza odbiór ww. dokumentów oraz …. kompletu kluczy.
10. Z przekazania samochodu / samochodów* strony sporządzą protokół zdawczo –
odbiorczy podpisany / protokoły zdawczo – odbiorcze podpisane* przez Kupującego
i Sprzedającego, który / które* stanowi / stanowią*Załącznik / Załączniki*Nr 1 / 2*do
niniejszej umowy.
§ 2 Wartość umowy
1) Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje opisany w § 1 przedmiot umowy zgodnie
ze złożoną ofertą z dnia……………………...2015 roku za kwotębrutto:
a) Renault Megane 1,6 RT - ……………………… zł (słownie: ……………………………………
złotych)*,
b) Nissan PickUp 2,5 TD Navara - ……………………… zł (słownie: …………………………………
złotych)*,
razem ……………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………..) złotych*.

§ 3 Warunki płatności
1. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji
postanowień niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
2. Zapłata ceny nabycia za przedmiot objęty niniejszą umową nastąpi w formie
polecenia przelewu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, na rachunek
bankowy Sprzedającego: ………………………………………………………………………………………..
3. Strony ustalają, że datą zapłaty będzie data wpływu środków pieniężnych na
rachunek bankowy Sprzedającego.
4. Podstawą wydania przedmiotu umowy będzie okazanie przez Kupującego dowodu
uregulowania zapłaty oraz informacji z Sekcji Księgowości Sprzedającego o wpływie
środków pieniężnych na rachunek bankowy podany w ust. 2.
§ 4 Inne postanowienia
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu)
pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
dla Sprzedającego i jeden dla Kupującego.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane
w sposób polubowny lub w przypadku braku porozumienia między stronami
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

* - przed sporządzeniem ostatecznej umowy między stronami, niepotrzebne usunąć.

Załącznik nr 1 i 2 do umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy
W dniu……………………………..2015 roku na podstawie umowy kupna-sprzedaży samochodu
Nr………/2015 z dnia ………………………………………….. dokonano przekazania samochodu
służbowego Straży Miejskiej w Płocku m-ki ……………………….. o nr rej. ……………………………….
nr VIN ………………………………………………………………
Stan końcowy licznika przy przekazaniu (przebieg) ……………………km
Orientacyjna ilość paliwa …………………………………
Wraz z samochodem przekazano:
1. Dowód rejestracyjny serii ………. nr………………………….
2. Karta pojazdu serii ……………… nr………………………….(jeśli była wydana)
3. …….. kpl. kluczyków
4. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia do polisy Nr …………………………
5. ………………………………………..
6. ………………………………………..
Wydanie samochodu zgodnie z zawartą umową nastąpiło po dacie wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego tj.: zapłaty dokonano w dniu
……………………………………………(potwierdzenie w załączeniu).

Na tym protokół odczytano i podpisano.
Przedstawiciel Sprzedającego:
Imię i nazwisko.........................................................................................

Podpis…………………………………………….

Kupujący:
Imię i nazwisko.........................................................................................

Podpis………………………………………….

Załącznik Nr 4

OPIS SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ
W PŁOCKU WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE TECHNICZNYM POJAZDÓW
+ FOTOGRAFIE
Rodzaj pojazdu
Marka, typ, model, wersja
Nr rejestracyjny
Rok produkcji
Pojemność silnika/moc silnika
Stan końcowy licznika
Nr nadwozia
Badania techniczne
Ubezpieczenie komunikacyjne (OC)

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
(na bazie osobowego)
RENAULT MEGANE 1,6 RT
WP 55230
2000
1598 / 79 kW (107 KM)
226630 km
VF 1KA04B522655592
Ważne były do 15.01.2015 roku
do 31.12.2015 roku

Uwagi o stanie technicznym samochodu:
Do naprawy skrzynia biegów, tylna klapa oraz przedni prawy błotnik z wykwitami korozji,
przedni zderzak pęknięty, do wymiany akumulator.

Rodzaj pojazdu
Marka, typ, model, wersja
Nr rejestracyjny
Rok produkcji
Pojemność silnika/moc silnika
Stan końcowy licznika
Nr nadwozia
Badania techniczne
Ubezpieczenie komunikacyjne (OC)

SAMOCÓD CIĘŻAROWY
NISSAN PICKUP 2,5 TD NAVARA
WP 31517
2001
2494 / 77 kW (105 KM)
245391 km
JN1CGUD22U0750463
do 12.03.2016 roku
do 12.04.2016 roku

Uwagi o stanie technicznym samochodu:
Do naprawy lub wymiany - tylny most, nadwozie do remontu blacharsko-lakierniczego,
progi, tylne nadkola, przedni lewy błotnik i tylna klapa z wykwitami korozji i perforacją,
przedni zderzak zardzewiały, niesprawna klimatyzacja.

