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WARMIŃSKO-MAZURSKI 

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 
W OLSZTYNIE

Olsztyn,^ lipca 2020 r.

- do informacji publicznej-

Nasz znak: WIW-A-AGZ.2632.3.2020.KB

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

1. Nazwa i siedziba sprzedającego
Sprzedający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 
ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn 
NIP: 739- 020-71-54, REGON 000092663
https://www.olsztvn.wiw.qov.pl/

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 
ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn
Czynności związane przeprowadzeniem przetargu publicznego wykonuje komisja 
przetargowa powołana przez WMWLW w składzie co najmniej trzyosobowym.

3. Rodzaj, typy i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących 
przedmiotem sprzedaży, cena wywoławcza

1) Peugeot Partner I11.6 HDI E4 2.0t
- Rok produkcji: 2007
- Nr rejestracyjny: NO 92549
- VIN: VF3GC9HWC96287422
- Moc silnika: 1560 ccm / 55kW (75KM)
- Rodzaj skrzyni biegów: manualna
- Rodzaj napędu: przedni
- Przebieg: 80 330 km
- Cena wywoławcza: 4.100,00 zł
Wysokość wadium wynosi 410,00 zł, tj. 10% ceny wywoławczej.

2) Volkswagen Transporter T5 1.9 TDi E4 3.Ot
- Rok produkcji: 2007
- Nr rejestracyjny: NO 91694
- VIN: WV1ZZZ7HZ8H079494
- Moc silnika: 1896 ccm / 75kW (102KM)
- Rodzaj skrzyni biegów: manualna
- Rodzaj napędu: przedni
- Przebieg: 62 165 km
- Cena wywoławcza: 19.600,00 zł
Wysokość wadium wynosi 1.960,00 zł, tj. 10% ceny wywoławczej.

https://www.olsztvn.wiw.qov.pl/


Powyższe ceny wywoławcze zostały ustalone przez rzeczoznawcę. Wyceny w załączeniu do 
ogłoszenia o przetargu publicznym.

4. Miejsce i termin, w  którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży
Pojazdy przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć na terenie posesji WIW, zlokalizowanej 
przy ul. Szarych Szeregów 7 w Olsztynie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu 
mailowo: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl numer telefonu 89 524 14 76. Osoba do kontaktu: 
Katarzyna Kawecka, Katarzyna Białek (tel. 89 524 14 76 lub 63).

5. Warunki przystąpienia
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 

10% ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego 
przedmiotem sprzedaży, zgodnie z zapisami ust. 6.

2) WIW w Olsztynie zastrzega, że sprzedaż rzeczowego majątku w trybie publicznym nie 
może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

3) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
4) W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja 

przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi 
oferentami. Do aukcji stosuje się przepisy § 28-34 w/w rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004).

5) W przypadku aukcji komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli 
równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

6) Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia przetargu publicznego.

6. Wysokość wadium, forma i termin jego wniesienia:
1) Przystępujący do przetargu powinien wnieść wadium w wysokości:

a) Peugeot Partner 410,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć, 00/100),
b) VW Transporter 1.960,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt, 

00/ 100).
2) Wadium musi znaleźć się na koncie WIW przed terminem składania ofert.
3) Wadium wnosi się na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 

w Olsztynie nr 42 1010 1397 0053 1113 9120 0000 z odpowiednim dopiskiem „Wadium za 
samochód Peugeot/Transporter”.

4) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 
odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 
odrzucenia oferty, na konto, z którego wadium było przekazane.

5) Wadium złożone przez nabywcę pojazdu zostanie zaliczone w poczet ceny.
6) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Wymagane dokumenty w formie pisemnej pod rygorem nieważności
1) Oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 musi zawierać:

a) imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę (firmę) oferenta,
b) numer telefonu, PESEL lub NIP, a w przypadku firmy numer REGON,
c) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

2) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu albo
że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin zapoznania się ze 
stanem tego składnika, którego treść stanowi treść załącznika nr 1.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, termin, w  którym oferta jest wiążąca
1) Ofertę można przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby 

Inspektoratu na adres: WIW Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn w terminie 
do 31.07.2020 r. godzina 11:00.

2) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl


3) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w ust. 7 powinna być złożona 
w zamkniętej, zaklejonej kopercie i zaadresowana:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w  Olsztynie, 
ul. Szarych Szeregów 7,10-072 Olsztyn, 

z odpowiednią adnotacją „  Oferta na zakup sam ochodu...................
4) Otwarcie nastąpi w dniu 3^.07.2020 r. godzina 11:30 w siedzibie Inspektoratu (sala 

konferencyjna).
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w Polsce spowodowany występowaniem wirusa Covid 
19, wymaga się od oferentów zastosowania środków bezpieczeństwa obowiązujących 
w siedzibie WIW (np. dezynfekcja dłoni, zasłaniania nosa i ust). W przypadku chęci 
uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w jawnym otwarciu ofert, prosi o wcześniejsze 
poinformowanie o tym fakcie, wysyłając informację na adres e-mailowy Inspektoratu.

5) Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

9. Zamknięcie postępowania
1) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, zastrzega sobie prawo do zamknięcia 

przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podawania przyczyny.
2) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru Oferty, jeżeli uczestnicy 

przetargu zaoferowali taką samą cenę oraz prowadzenia negocjacji uzupełniających 
i zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

10. Odrzucenie oferty
1) Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
b) oferent, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert,
c) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 7, w tym oświadczenia 

o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu albo nie zawiera oświadczenia, 
że kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin 
zapoznania się ze stanem tego pojazdu,

d) jest nieczytelna, budzi inne wątpliwości, zaś jej uzupełnienie lub złożenie mogłoby 
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2) Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

11. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku
ruchomego
1) Umowa zostanie zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
2) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż w terminie 3 dni 

po wyborze oferty.
3) Nabywa zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia zawarcia umowy sprzedaży.
4) Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez kupującego ceny nabycia na 

postawie podpisane protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego, którego wzór stanowi 
załącznik nr 3 do ogłoszenia.

12. Informacje dodatkowe:
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami 
rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U.z 2019 r., poz. 2004)

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - umowa kupna-sprzedaży
3. Załącznik nr 3 - protokół zdawczo-odbiorczy samochodu
4. Załącznik nr 4 - ekspertyzy rzeczoznawcy
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Katarzyna Białek
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