
 

Gdańsk, dnia 08 października  2012 r. 

 

DYREKTOR 

URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

W GDAŃSKU 
 

ogłasza przetarg publiczny nieograniczony 
 

na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego, stanowiącego własność Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku 
 

samochód osobowy marki KIA Sportage 2.0 KAT, rok produkcji: 2000, nr rej. GD 17075, poj. silnika 1998 cm³, 

moc 94 kW, całkowity przebieg: 81 252 km. 
 

Cena wywoławcza – 11 200,- zł brutto (słownie:  jedenaście tysięcy dwieście) 
 

1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży można oglądać, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym  nr tel. 58 301 

84 14  kom. 602 37 95 89   na  Parkingu Strzeżonym  Tadeusz Kukiński przy ul. Jagiellońskiej 5A, 80-356 

Gdańsk.  
 

Dodatkowe informacje na temat pojazdu udziela Pan. Marian Kidaj  tel. 58 301 84 14, 602 37 95 89                                         

w godz. 09.00 – 16.00 
 

2. Oferta powinna zawierać następujące dane: 

 imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 

 oznaczenie przedmiotu przetargu, 

 oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej, 

 czytelny podpis oferenta na złożonej ofercie, 

 oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przeznaczonego do sprzedaży. 
 

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć lub przesłać do Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 

Gdańsku, na adres: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku  80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 do dnia                        

25 października 2012 r. do godz. 11.00 z dopiskiem: „OFERTA KUPNA -  KIA SPOTRAGE”. 
 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2012r. o godz. 12.00 w siedzibie Sprzedającego. 
 

5. Decydującą przesłanką nabycia samochodu będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. W przypadku gdy 

co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę, Komisja przetargowa pomiędzy nimi przeprowadzi 

przetarg w formie aukcji. 
 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej                         

w wysokości : 1 120,- zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia) w biurze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 

Gdańsku w terminie do dnia 25 października 2012 r. do godz. 10.30 
 

7. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu w siedzibie Sprzedającego. 

 

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostaną zwrócone 

niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zakończenia przetargu. 
 

9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

Umowa kupna – sprzedaży pojazdu zostanie sporządzona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po 

wpłaceniu pozostałej do zapłacenia kwoty za zakupiony pojazd. 

 

10. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy kupna – sprzedaży, spowoduje odstąpienie 

Sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. 
 

11. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed otwarciem ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej 

wysokości. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni. 
 

13. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 
 

14. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez 

podania przyczyny.  

 


