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OGŁOSZENIE 

 

Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Roślin i Nasiennictwa w  Krakowie 

30 – 134  Kraków, ul. Kołowa 3 

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego: 

1. Fiat Seicento  nr rej. KR744PJ   z 2001 roku 

2. Fiat Punto nr rej. KR6236 U  z 2001 roku 

3. Fiat Panda  nr rej. KR381 AX z 2004 roku 

 

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 w sprawie sposobu i trybu 

gospodarowania składnikami majątku ruchomego (Dz. U. nr 114  z 29 czerwca 2010 r) 

1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert nastąpi we WIORiN w Krakowie ul. Kołowa 3, (parter -  sala konferencyjna)  

w dniu 05.04.2016 r. o godz. 1115. 

2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku 

ruchomego: 

Samochód można oglądać w dniach 21.03 – 24.03.2016r. w godz. 9ºº-12ºº w Krakowie  

przy ul. Kołowej 3.  

Tel. kontaktowy 12/623-28-15, 660 440 824  

3. Rodzaj, typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego: 

Lp Marka Nr rej.  Rok 

produkcji: 

Rodzaj paliwa pojemność Moc Przebieg: Cena 

wywoławcza 

1. Fiat Seicento KR744PJ   2001 benzyna 899 29 112,460 1800 

2. Fiat Punto KR6236 U 2001 benzyna 1200 59  181 871 1900 

3. Fiat Panda KR381 AX 2004 benzyna 1100 40 106,725 3300 

 

4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Inspektoratu do dnia 

05.04.2016 do godz. 11ºº (pok.216) lub na konto 31 1010 1270 0016 3222 3000  0000. 

Wadium złożone  przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone 

zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium 
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złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Zastrzega się, że wadium przepada na 

rzecz Sprzedającego, jeżeli: 

- Żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny zakupu przedmiotu przetargu równej, co 

najmniej cenie wywoławczej, 

-  Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. 

5. Cena wywoławcza:    

1. Fiat Seicento  nr rej. KR744PJ   -cena: 1800 zł brutto 

2. Fiat Punto nr rej. KR6236 U  -cena: 1900 zł brutto 

3. Fiat Panda  nr rej. KR381 AX -cena: 3300 zł brutto 

6. Wymagania, jaki powinna odpowiadać oferta: 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej. Ofertę należy 

złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien znajdować się napis:  

„Oferta w przetargu na sprzedaż pojazdu:  Fiat Seicento nr rej. KR744PJ” 

lub  

„Oferta w przetargu na sprzedaż pojazdu:  Fiat Punto nr rej. KR6236 U”  

lub 

„Oferta w przetargu na sprzedaż pojazdu:  Fiat Panda  nr rej. KR381 AX”  

 

Oferta musi zawierać: 

-  imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) z siedzibą oferenta, nr telefonu kontaktowego. 

- nazwę składnika majątku ruchomego ( marka samochodu i nr rejestracyjny) 

- oferowaną cenę za składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu. 

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu. 

 

7. Termin i miejsce złożenia oferty  

 

Oferty należy złożyć do dnia  05.04.2016r. godz. 1100 w WIORiN w Krakowie,  

30-134 Kraków ul. Kołowa 3, pokój 222.  

 

8. WIORiN w Krakowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania 

przyczyn. 

9. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za składnik 

majątku ruchomego. 

10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

- została  złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 

- nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w punkcie 6. 

11. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

12. Nabywca  jest zobowiązany podpisać umowę sprzedaży i zapłacić cenę nabycia 

 niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie 

wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. 

13. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny 

nabycia. 

 

Kraków, 09.03.2016r.  


