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OGŁOSZENIE O PRZETARGU  

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO SKODA OCTAVIA II 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego 

Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, woj. mazowieckie, 

tel. 022 846 65 67, faks 022 846 65 67. 

 

2. Podstawa prowadzenia postępowania  

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych 

(Dz.U. z 2017 poz. 1158 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 

1981r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1384 z późn. zm.) 

oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad 

organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe 

oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993r. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.). 

  

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu, termin związania ofertą 

1) Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego: Instytutu Lotnictwa, Al. Krakowska 

110/114, 02-256 Warszawa, budynek X2 pok. 1.1B. 

2) Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2017 r. godz. 10.00. Oferty otrzymane po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.11.2017 r. godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego w 

Sali konferencyjnej nr 4 

4) Okres związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku 

ruchomego. 

Samochód osobowy Skoda Octavia II wraz z dokumentacją można oglądać w Instytucie 

Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, woj. mazowieckie, od poniedziałku 

do piątku w godz. 9.00 – 13.00 po wcześniejszym umówieniu się z p. Pawłem Kuranem, 

tel. 22 / 188 39 26, e-mail: pawel.kuran@ilot.edu.pl.  

 

5. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego  

Samochód osobowy Skoda Octavia II 
- marka pojazdu – Skoda  

model pojazdu – Octavia II  

rok produkcji – 2007 r.  

masa własna – 1 325,00 kg  

pojemność silnika -1 798,00 cm3  

moc silnika – 118 kW 

numer nadwozia: TMBCK21Z082082778  

paliwo – benzyna  

przebieg – 233 552 km, (stan licznika na 08 listopada 2017 r.)  

maksymalna masa całkowita pojazdu – 1985 kg  

liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy – 5  

przegląd techniczny – ważny do 25-11-2017 r.,  

ubezpieczenie OC – ważne do dnia 26-11-2017 r.  

stan techniczny – sprawny 

 

Zalecane naprawy: 

- wymiana części silnika: kolektor dolotowy 
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- zawieszenie (zużycie eksploatacyjne) 

- naprawa hamulca w prawym przednim kole 

- naprawa tylnej wycieraczki 

 

Od początku roku naprawiono m.in. 

- wymiana kompresora klimatyzacji oraz paska 

- wymiana sprężyn przód, klocki hamulcowe, łączniki 

- wymiana akumulatora 

- wymiana tarcz hamulcowych i wahaczy dolnych 

- wymiana chłodnicy klimatyzacji 

- naprawa zacisków przód, wymiana przewodów 

 

6. Termin nabycia  

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia, przy zastrzeżeniu, że termin zapłaty nie może przekroczyć 7 dni od dnia 

poinformowania Oferenta, że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

 

7. Cena wywoławcza. 

Samochód osobowy Skoda Octavia II - cena wywoławcza 20 000,00 PLN brutto. 

 

8. Wadium 

1. Wysokość wadium wynosi: 500 PLN (pięćset złotych 00/100). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku niżej podanych formach w zależności 

od wyboru Oferenta: 

1) pieniądzu na rachunek Zamawiającego na konto: Bank Pekao S.A. o numerze: 90 1240 

6247 1111 0000 4977 2760 z dopiskiem: "Przetarg Skoda Octavia II", postępowanie 

nr 74/ZZ/AZLZ/2017 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy określony w ust. 6 pkt 3.1). Wadium wnoszone 

w formach określonych w ust. 6 pkt 3.2)-3.3), musi zostać złożone w oryginale i musi 

zawierać zobowiązanie gwaranta, że w przypadku nie uiszczenia przez Oferenta 

w wymaganym terminie ceny nabycia nastąpi zapłata sumy wadialnej na rzecz 

Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

5. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone 

bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi, którego oferta została przyjęta 

(oferta najkorzystniejsza), zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone 

przez Oferenta, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą było w innej formie niż 

w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu przez niego ceny nabycia. 

 

9. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty. W ofercie Oferent określi: własną nazwę, 

cenę za jaką oferuje kupno Skody Octavia II oraz, że jest związany ofertą w okresie 30 dni 

od dnia upływu terminu składania ofert. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Oferenta. Jeżeli 

ofertę podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji jako osoba/y 

uprawniona/e do reprezentacji Oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej 

osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. 

Z pełnomocnictwa powinno wynikać upoważnienie do reprezentowania Oferenta 
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w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy w sprawie sprzedaży w imieniu 

reprezentowanego. 

3. Oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinna widnieć 

nazwa, adres Oferenta i Sprzedającego oraz następujące oznaczenie: “Przetarg Skoda 

Octavia II”. Nie otwierać przed dniem 21.11 2017 r., godz. 10:15; 

 

10. Kryterium oceny ofert, ocena i unieważnienie postępowania 

1. Sprzedający wybierze jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę z najwyższą ceną 

z zastrzeżeniem, że nie będzie ona niższa niż cena wywoławcza. 

2. Oferty niespełniające wymagań formalnych niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone. 

3. W przypadku gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na fakt, 

że dwie lub więcej ofert zostało złożonych o takiej samej cenie, Sprzedawca wezwie 

Oferentów do kontynuowania uczestnictwa w postępowaniu w trybie licytacji na zasadach 

określonych w § 11-23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. 

w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez 

przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993r. 

Nr 97, poz. 443 z późn. zm.). 

4. W przypadku gdy do upływu terminu składania ofert nie wpłynie żadna oferta spełniająca 

wymogi formalne niniejszego ogłoszenia lub gdy żadna oferta nie osiągnie ceny 

wywoławczej, Sprzedający unieważni postępowanie przetargowe.  

 

 


