
  

                                       

 
 

Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych z dnia 24 maja 2019 roku 

 
 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 z dnia 20 maja 2019 roku oraz Regulaminu w sprawie zbycia środków trwałych Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego pojazdu: 

 
 

 
 

1. Sprzedający: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy ul. Bydgoska 30C, 59-220 Legnica. 

2. Miejsce i termin składania ofert: 

• oferty sporządzone na udostępnionym formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu) składa się w formie 

pisemnej do dnia 10 czerwca 2019 roku do godziny 11.00 w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu Drogowego w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 30C w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą i adresem 

oferenta z napisem „Oferta na zakup samochodu Skoda Octavia 2.0 TDI o numerze rejestracyjnym DL 45186”, 

• otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 roku o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej (I piętro) Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 30C. 

3. Miejsce i termin oglądania sprzedawanych pojazdów: 

• pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 27.05.2019r. do 07.06.2019r. w godz. od 9ºº do 14ºº               

w  siedzibie ośrodka, po uprzednim zgłoszeniu się do działu Organizacji, wyłącznie w obecności pracownika WORD Legnica. 

4. Oferta winna zawierać: 

• dokładne oznaczenie oferenta: jego imię i nazwisko, PESEL lub firmę (nazwę) oraz dokładny adres (ze wskazaniem 

siedziby); numer NIP, 

• zaoferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa od ceny wywoławczej, 

• numer rachunku bankowego, na które powinno być zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty oferenta, 

• pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu o przetargu 

oraz w Regulaminie przetargu,  

• pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz         

o braku jakichkolwiek zastrzeżeń oferenta w tym względzie,  

• pokwitowanie wniesienia wadium,  

• do oferty przedsiębiorcy należy dołączyć odpis aktualny KRS bądź odpis CEIDG,  

• pełnomocnik obowiązany jest złożyć notarialny odpis pełnomocnictwa udzielonego przez umocowane osoby.  

5. Wadium: 

• warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej danego 

środka transportu. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Organizatora przetargu Nr 37 1500 1504 1215 0001 1612 

0000  w terminie do dnia 7 czerwca 2019 roku do godz. 24.00. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania konta 

bankowego Organizatora przetargu, 

• wadium oferenta, którego oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy                

w terminie do 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Za datę zwrotu wadium uważa się dzień obciążenia konta bankowego 

Organizatora przetargu. Wadium zwracane jest w wysokości wpłaty dokonanej przez oferenta, bez odsetek, 

• wadium złożone przez oferenta, którego ofertę wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny, 

• wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy.               

W takim przypadku przetarg na dany pojazd zostanie unieważniony. 

6. Regulamin przetargu wraz z załącznikami jest udostępniony do wglądu w siedzibie WORD w Legnicy w dni robocze od 8ºº do 15ºº 

oraz na stronie internetowej www.word-legnica.pl. 

7. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Organizatora przetargu w dni robocze w godz. od 

8.00-15.00 oraz telefonicznie pod numerem 76/ 86-60-251, osoba kontaktowa – Piotr Wysocki. 

8. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy zastrzega sobie prawo do zamiany warunków przetargu lub unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyny oraz nie wybrania żadnej oferty. 

9. W razie odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu, oferentom nie przysługują roszczenia wobec Organizatora 

przetargu. 

10. Każdy z oferentów jest związany treścią Regulaminu przetargu oraz postanowieniami ogłoszenia o przetargu. 

11. Oferent jest związany treścią oferty przez okres 30 dni 

         

 

             Dyrektor WORD Legnica 

                   Radosław Gesella 

 
Lp. 

 
Rodzaj środka trwałego Ilość 

Pojemność 
silnika 

Rok 
Produkcji 

Nr rej. 
Cena 

wywoławcza 
Wadium 

 
1 

Samochód osobowy marki 
Skoda Octavia  liftback,  5-dr , 

2.0 TDI                  

 
1 

 
1968 cm³ 

 

 
2007 

 

 
DL 45186 

 
19 300,00 zł 

 
1930,00 zł 


