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REGULAMIN 

przetargu dotyczący sprzedaży przez Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Lesznie samochodu osobowego marki 

Renault Clio III (nr rej. PL65164). 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Organizatorem przetargu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie  

ul. Opalińskich 1a, 64-100 Leszno.  

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Clio III –  

nr rej.  PL65164,  szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.   

3. Organizator przetargu jest pierwszym właścicielem samochodu. 

4. Samochód będący przedmiotem przetargu był eksploatowany jako pojazd egzaminacyjny 

i posiada wpis „L” w dowodzie rejestracyjnym. 

 

§ 2 

1. Przetarg ma charakter publicznego przetargu nieograniczonego. 

2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej.  

 

§ 3 

Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu  

na stronie internetowej www.word.leszno.pl  pozycja w menu: AKTUALNOŚCI. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU  

§ 4 

1. Warunkiem udziału w przetargu jest: 

a) złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu, 

b) wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

http://www.word.leszno.pl/
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2. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem projektu umowy 

proponowanego przez Organizatora Przetargu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. 

3. Wadium należy wnieść przelewem do dnia 30.05.2017r., na rachunek bankowy 

Organizatora przetargu nr 61 1090 1245 0000 0000 2403 8961 z dopiskiem na blankiecie 

przelewu „Wadium na zakup samochodu marki RENUALT CLIO III  nr rej.  PL65164  ”  

4. Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium, które zostanie zaksięgowane na koncie 

Organizatora do wyżej wymienionego terminu. 

5. Nie ma możliwości dokonania wpłaty gotówką w kasie Organizatora.  

6. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 

7. W przypadku wybrania oferty wadium zostanie zaliczone na poczet ceny za przedmiot 

oferty. 

8. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty w terminie 2 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu. 

9. Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli oferent którego oferta została wybrana 

uchyli się od zawarcia umowy. 

 

CENA WYWOŁAWCZA  

§ 5 

1. Cena wywoławcza oferowanego do sprzedaży samochodu osobowego marki RENUALT 

CLIO III wynosi: 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). 

2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 

3. Cena sprzedaży jest ceną brutto i nie będzie zawierać VAT. 

 

OGLĘDZINY SAMOCHODU 

§ 6 

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniu 30.05.2017  

w godzinach od 11:00 do 13:00 w siedzibie Organizatora przetargu, 

 tj. ul. Opalińskich 1a, 64-100 Leszno. 

 

WYMOGI FORMALNE OFERTY 

§ 7 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2  

do niniejszego regulaminu.  
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2. Oferta powinna być opatrzona podpisem oferenta. 

3. W sytuacji, w której oferent występuje przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, adwokata lub radcę prawnego. 

4. W przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej należy dołączyć odpis podmiotu z rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

5. W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna, która chce nabyć samochód w związku  

z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą powinna dołączyć do oferty wyciąg 

z CEIDG. 

6. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i winny być opatrzone 

podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.  

7. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu wadium.  

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, w sekretariacie 

WORD w Lesznie ul. Opalińskich 1a w terminie do dnia 31.05.2017r. do godz. 10:00 

Kopertę należy opisać” WORD Leszno – Oferta na zakup samochodu marki Renault Clio 

III –nr rejestracyjny  PL65164 - nie otwierać przed godz. 11:00 dnia 31.05.2017 r.” 

9. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby organizatora 

przetargu, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. 

10. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

 

ODRZUCENIE OFERTY 

§ 8 

1. Oferta złożona w przetargu podlega odrzuceniu, jeżeli: 

a) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym i treścią niniejszego 

regulaminu. 

b) do oferty nie dołączono potwierdzenia uiszczenia wadium, pełnomocnictwa, jeżeli 

ofertę składa pełnomocnik, odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS, jeżeli ofertę składa 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  

c) nie została podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 

d) zawiera cenę poniżej ceny wywoławczej, 

2. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania. 
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PROCEDURA PRZETARGU  

§ 9 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu tj. ul. Opalińskich 1a, 

64-100 Leszno w dniu 31.05.2017 r. o godz. 11:00 bez udziału oferentów.  

2. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena.  

3. Przetarg wygrywa oferent, który złoży ofertę spełniającą wymogi formalne organizatora 

oraz zaoferuje najwyższą cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza. 

4. W przypadku gdy kilka ofert będzie zawierało tą samą cenę, o wyborze oferty decydować 

będzie kolejność zgłoszeń.  

5. Komisja przetargowa ogłosi wyniki przetargu dnia 31.05.2017 o godz. 12:00. 

6. O terminie i miejscu podpisania umowy oferent zostanie powiadomiony pisemnie lub  

w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym.  

7. Zapłata reszty ceny za przedmiot oferty nastąpi najpóźniej w dniu podpisania umowy 

sprzedaży przelewem na rachunek bankowy organizatora przetargu nr 61 1090 1245 0000 

0000 2403 8961.  

8. Wydanie samochodu nastąpi po podpisaniu umowy i zaksięgowaniu należności za zakup 

samochodu na koncie bankowym organizatora przetargu na podstawie protokołu zdawczo 

– odbiorczego.  

9. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie w zakresie sprzedaży objętej 

niniejszym przetargiem, zgodnie z art.15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie 

jest podatnikiem podatku VAT. 

10. Nabywca w dniu podpisania umowy sprzedaży złoży wypowiedzenie dotychczasowych 

warunków ubezpieczenia OC zakupionego samochodu ze skutkiem wypowiedzenia 

wynikającym z art. 31 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2060 ze zm.).  

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 

§ 10 

1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu 

lub nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn, w takim przypadku wpłacone 

wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. 

2. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 

wobec Organizatora przetargu z tego tytułu. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Każdy z oferentów jest związany z treścią niniejszego regulaminu oraz postanowieniami 

ogłoszenia o przetargu pisemnym.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio 

przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 


