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WOA 332.01.17 

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W PRZEMYŚLU OGŁASZA 

PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO 

WRAZ Z PRZYCZEPĄ 

 

Organizatorem przetargu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu, 

przedmiotem jest sprzedaż używanego Ciągnika marki Zetor model 3320 wraz z pługiem oraz  

przyczepą ciężarową marki Autosan D-50 stanowiących własność WORD zwanych dalej 

„zespołem pojazdów”. 

1. Szczegółowy opis zespołu pojazdów z określeniem roku produkcji, przebiegu, danych 

technicznych i ceny wywoławczej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Przetarg ma charakter przetargu ofertowego, pisemnego i nieograniczonego. W 

przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do 

czynności prawnych. 

3. Zespół pojazdów można obejrzeć w siedzibie WORD w Przemyślu, ul. Topolowa 7, w 

dniach od poniedziałku do piątku, począwszy od dnia 22.02.2017r. do dnia 

28.02.2017r., w godzinach od 8.00 do 15.00. 

4. Inne szczegółowe informacje w sprawie przedmiotów przetargu można uzyskać w 

siedzibie WORD u Pana Krzysztofa Dziobka (pok.37) oraz telefonicznie – tel. (16) 

6750658 . 
5. Cena wywoławcza wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia jest ceną 

brutto. 

6. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 % 

7. Każdy ze składających ofertę może złożyć tylko jedną ofertę 

8. Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:  
o formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem, załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia 

o potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta kserokopię dokumentu 

tożsamości - w przypadku gdy oferentem jest osobą fizyczną nieprowadząca 

działalności gospodarczej, lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wypisu z KRS potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez oferenta (albo wydruk komputerowy z KRS 

mający moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną 

Informację, zgodnie z art.4a ust.4a ustawy o KRS) – jeżeli oferentem jest 

osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 
o w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo 

udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza 

o dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium. 
o Zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia 
9. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, czytelnie, w języku polskim. Oferta i jej 

załączniki muszą być podpisane przez Oferenta lub osoby upoważnione do 

reprezentowania, a każda ze stron parafowana. 



10. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc zł). 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Ośrodka 13 8642 1155 2015 1501 

6814 0001 z adnotacją :”Przetarg na sprzedaż używanego ciągnika rolniczego wraz z 

pługiem oraz przyczepą”. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium 

znajdzie się na rachunku bankowym WORD najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień 

przed otwarcia ofert. 
11. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się na 

poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Sprzedający zastrzega, że jeżeli zwycięzca 

przetargu uchyla się od zawarcia umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz 

Sprzedającego. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do daty 

przeniesienia własności pojazdu. Wadium wniesione przez innych oferentów, których 

oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia 

przetargu lub jego unieważnienia. Zwrot wadium następuje na podany w ofercie 

rachunek bankowy (w ofercie brak miejsca na wpisanie nr konta). 

12. Cena oferowana za zespół pojazdów nie może być niższa niż jego cena wywoławcza. 

13. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie z adnotacją: „Oferta w 

przetargu do sprzedaży używanego ciągnika rolniczego wraz z pługiem oraz 

przyczepą – nie otwierać przed dniem 01.03.2017r., przed godz. 10.00”. 

14. Ofertę należy składać do dnia 01.03.2017r. do godz. 09.30 w siedzibie WORD w 

Przemyślu, ul. Topolowa 7 w sekretariacie. 

15. Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania zwrócone Oferentowi. 

16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2017r. o godz.10.00 w Sali konferencyjnej. 

Sprzedający dokonana sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 
17. Oferta złożona w przetargu jest nieważna, jeżeli:  

o jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu – w szczególności nie zawiera 

wszystkich wymaganych danych zawartych w formularzu ofertowym, lub 

zaoferowana cena jest niższa 33 000,00 zł 

o nie dołączono do oferty wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 8 

niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną 

wątpliwość 
o nie została podpisana przez Oferenta lub osobę uprawnioną do jego 

reprezentowania lub tez należycie umocowanego pełnomocnika 
18. Do chwili zawarcia umowy sprzedaży zespołu pojazdów, sprzedający zastrzega sobie 

prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty oraz prawo 

unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek 

skutków prawnych i finansowych. 

19. Sprzedający zastrzega sobie do upływu składania ofert prawo zmiany lub odwołania 

niniejszego ogłoszenia i warunków przetargu bez podania przyczyn. O zmianie 

Sprzedający poinformuje na stronie  www.wordprzemysl.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie sprzedającego: 37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 7. 
20. Wynik postępowania przetargowego zostanie ogłoszony na stronie 

www.wordprzemyśl.pl, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WORD w 

Przemyślu. 
21. Przetarg może się odbyć jeżeli wpłynęła choćby tylko oferta spełniająca warunki 

określone w ogłoszeniu o przetargu. 

22. Sprzedający przy wyborze oferty kieruje się kryterium określonym w ogłoszeniu. 
23. Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą zaoferowaną cena, która nie zostanie uznana 

za nieważną.   

http://www.wordprzemysl.pl/


24. W przypadku złożenia przez co najmniej 2 oferentów takiej samej oferty, oferenci 

winni złożyć pisemne oferty po raz kolejny w celu wyłonienia nabywcy, 

w wyznaczonym przez Ośrodek terminie nie dłuższym niż 7 dni. Oferowane ceny nie 

mogą być niższe od zaproponowanych w poprzednich ofertach. 

25. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, 

ogłasza się drugi przetarg w terminie do 3 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego 

przetargu. 
26. Dodatkowe postanowienia dotyczące przetargu oraz umowy sprzedaży zespołu 

pojazdów: 

1) Oferent, którego oferta została wybrana, zwany dalej kupującym jest nią 

związany do czasu przeniesienia na niego własności zespołu pojazdów 
2) Wszystkie koszty związane z zakupem pojazdu ponosi kupujący 

3) Kupujący zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty wyboru oferty przez 

sprzedającego, do podpisania umowy sprzedaży zespołu pojazdów. 

4) Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy 

sprzedaży, o której mowa w pkt 3, albo nie dopełni formalności uprawniających 

do jej zawarcia, traci prawa wynikające z wyboru oferty. W takiej sytuacji, 

WORD w Przemyślu przysługuje prawo zawarcia umowy z kolejnym oferentem, 

który zaproponował najwyższą cenę, bez przeprowadzania dodatkowego 

postępowania przetargowego. 
5) Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedaży w terminie do 5 dni od 

podpisania umowy sprzedaży pojazdu na rachunek bankowy sprzedającego, PBS 
13 8642 1155 2015 1501 6814 0001 

6) Wydanie kupującemu zakupionego zespołu pojazdów wraz ze wszystkimi 

dokumentami z nim związanumi nastąpi niezwłocznie w siedzibie sprzedającego 

po podpisaniu zawarciu umowy oraz uiszczeniu przez kupującego ceny 

sprzedaży. 
7) Koszty odbioru zakupionego zespołu pojazdów ponosi kupujący. 

8) Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego ogłoszenia. 
9) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się 

odpowiednio przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego. 

 

Załączniki do ogłoszenia 

1. Opis techniczny zał. 1 

2. Oferta zał. 2 

3. Umowa zał. 3 

 

 


