
 

Regulamin publicznego przetargu ofertowego   

na sprzedaż pojazdu stanowiącego własność WORD Legnica 

 

 

§ 1 

Sprzedaż pojazdu odbędzie się na podstawie zarządzenia Dyrektora Nr 5 z dnia 20 maja 2019 roku w formie publicznego 

nieograniczonego przetargu ofertowego. 

 

§ 2 

1. Organizatorem przetargu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy 59-220 Legnica, ul. Bydgoska 

30C. 

2. Przetarg organizowany przez WORD Legnica ma charakter publicznego przetargu ofertowego, w którym mogą 

wziąć udział dowolni oferenci z wyłączeniem pracowników WORD Legnica ich małżonków, dzieci, rodziców                       

i rodzeństwa. 

3. Przetarg przeprowadzony jest w formie pisemnej w drodze składania ofert, z zastrzeżeniem postanowień §15.  

 

§ 3 

Niniejszy Regulamin 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. 

 

§ 4 

1. Przedmiotem przetargu jest używany samochód osobowy marki Skoda Octavia 2.0 TDI, należący do WORD 

Legnica.  

2. Opis pojazdu zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Organizatora przetargu w dni 

robocze od 8ºº do 15ºº oraz telefonicznie pod numerem 76/ 86-60-251. 

4. Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać 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. 

§ 5 

1. 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 2019r. do godz. 24.00. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień 

uznania konta bankowego Organizatora przetargu. 

2. Wadium na pojazd Skoda Octavia 2.0 TDI,  nr rejestracyjny DL 45186 wynosi : 1930,00 zł (słownie: tysiąc 

dziewięćset trzydzieści zł). 

3. 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. 

4. Wadium złożone przez oferenta, którego ofertę wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny. 

5. 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 

1. 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 (I piętro) w zamkniętej 

nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z napisem „Oferta na zakup samochodu 

osobowego Skoda Octavia 2.0 TDI, nr. rejestracyjny DL 45186”. 

2. Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.  

3. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwierania. 

4. Oferta złożona ze stawką oferowaną niższą od ceny wywoławczej zostanie odrzucona. 

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Przetarg zostanie unieważniony, jeżeli nie wpłynie żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 

7. Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu lub treścią niniejszego 

regulaminu.  

8. Ofertę uznaje się za nieważną, jeżeli nie została podpisana przez Oferenta, osobę upoważnioną do reprezentacji 

Oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika. 

9. Sprzedaż pojazdu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.   

 

 



§ 7 

Oferta zawiera: 

1. Dokładne oznaczenie oferenta: jego imię i nazwisko, PESEL lub firmę (nazwę) oraz dokładny adres (ze wskazaniem 

siedziby); numer NIP. 

2. Zaoferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

3. Numer rachunku bankowego, na które powinno być zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty oferenta.  

4. Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu                 

o przetargu oraz w niniejszym Regulaminie.  

5. Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży 

oraz o braku jakichkolwiek zastrzeżeń oferenta w tym względzie.  

6. Pokwitowanie wniesienia wadium.  

7. Do oferty przedsiębiorcy należy dołączyć odpis aktualny KRS bądź odpis CEIDG.  

8. Pełnomocnik obowiązany jest złożyć notarialny odpis pełnomocnictwa udzielonego przez umocowane osoby.  

 

§ 8 

Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi 

według zasad określonych w § 5 pkt 3. 

 § 9 

1. Do przeprowadzenia i nadzorowania przetargu upoważnia się członków komisji przetargowej powołanej 

zarządzeniem Dyrektora Nr 5 z dnia 20 maja 2019 roku. w składzie trzech osób. Pracami komisji kieruje 

przewodniczący komisji przetargowej. 

2. Komisja Przetargowa w imieniu Organizatora przetargu przeprowadza postępowanie przetargowe; sprawdza, czy 

oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości; dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz 

rozstrzyga uwagi i zastrzeżenia oferentów. 

§ 10 

1. Oferent jest związany treścią oferty przez okres 30 dni.  

2. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu oraz gdy 

zostanie wybrana inna oferta, lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

3. Oferent, którego oferta została wybrana przez Organizatora przetargu jest związany ofertą do czasu podpisania 

umowy. 

4. Umowa sprzedaży (załącznik nr 3 do Regulaminu Przetargu) zostanie zawarta w terminie do 6 dni po wybraniu 

oferty, zaś zapłata ceny nastąpi zgodnie z zawartą umową na rachunek bankowy WORD Legnica                                    

Nr 37 1500 1504 1215 0001 1612 0000 WORD Legnica wystawi nabywcy rachunek sprzedaży nabytego pojazdu na 

podstawie, którego nastąpi wpłata kwoty zakupu. 

5. Wydanie pojazdu nastąpi po przedstawieniu oryginału dowodu wpłaty lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                

z oryginałem (przez nabywcę) pomniejszonej o wpłacone wadium. 

6. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy Organizator przetargu. 

7. Nie dopuszcza się poprawiania ofert, w tym pomyłek pisarskich i rachunkowych. 

 

§ 11 

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, przez komisję przetargową. Otwarcie 

ofert stanowi część jawną przetargu.  Wybór oferty odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu.  

 

§ 12 

1. Komisja Przetargowa dokonuje otwarcia ofert, stwierdza ich ważność oraz bada, czy oferenci uiścili wymagane 

wadium. 

2. Komisja Przetargowa wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ceną.  

 

§ 13 

1. Z posiedzenia Komisji Przetargowej sporządza się stosowny protokół.  

2. Treść protokołu zawiera informacje o ilości złożonych ofert i oferentach, wyniku sprawdzenia ważności ofert                      

i ewentualnym odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, wysokości ceny wywoławczej, zamknięciu 

przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.  

3. Treść protokołu Komisji Przetargowej z części niejawnej przetargu nie podlega udostępnieniu oferentom. 

 

§ 14 

1. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, Organizator przetargu może przeprowadzić 

przetarg w formie licytacji przy udziale tych oferentów, jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim przypadku 

oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. 

2. Osoby przybyłe w imieniu oferentów powinny posiadać prawidłowe i ważne pełnomocnictwo do udziału w tej części 

przetargu.  

3. Ceną wywoławczą będzie najwyższa cena spośród cen zaoferowanych przez oferentów, o których mowa w ust. 1.  



4. Ustala się wysokość postąpienia w licytacji na 1 % ceny wywoławczej.  

5. Po ustaniu postąpień Organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, 

zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. 

6. W razie nie dokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo 

dowolnego wyboru oferenta spośród oferentów biorących udział w licytacji, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 15 

1. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 

2. Wszelkie opłaty związane z nabyciem w/w środków transportowych ponosi nabywca. 

3. Odbiór zakupionego samochodu (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy. 

4. Rękojmia za wady sprzedanych środków transportu zostaje wyłączona. 

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

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz nie wybrania żadnej oferty. 

 

§ 16 

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

przetargu. 

§ 17 

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

 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

 

Legnica, dnia 23 maja 2019 roku. 

 

………………………… 

      Dyrektor WORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
  Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

OPIS OFEROWANEGO POJAZDU DO SPRZEDAŻY  

 

 

1. Samochód osobowy marki Skoda Octavia 2.0 TDI – numer rejestracyjny DL 45 186,  

• Nr wyceny technicznej  200/19 z dnia 16.05.2019; stan licznika w dniu wyceny 264 831 km. 

• Cena wywoławcza 19 300,00 zł (słownie: dziewiętnaści tysięcy trzysta zł) 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU 

1. Numer rejestracyjny 

pojazdu 
DL 45 186 

2. Marka model, typ Skoda Octavia 2.0 TDI liftback 

3. Kolor kabiny Szary metaliczny 

4. Wyposażenie 

standartowe 

antena radiowa, czujnik parkowania przód, czujnik parkowania tył, dźwignie 

zmiany biegów i hamulca pokryte skórą, filtr p/pyłkowy, fotel kierowcy z regulacją 

odcinka lędźwiowego, fotel kierowcy z regulacja wysokości, fotel pasażera z 

regulacją odcinka lędźwiowego, fotel pasażera z regulacją wysokości, immobilizer, 

kierownica pokryta skórą, kieszenie w oparciach foteli przednich, klimatyzacja 

automatyczna 2 strefowa, kolumna kierownicy regulowana, komputer pokładowy, 

kurtyny powietrzne boczne, listwy boczne, lusterka zewnętrzne podgrzewane i 

regulowane elektrycznie, lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, napinacze 

przednich pasów bezpieczeństwa pirotechniczne, nawiew powietrza na siedzenia 

tylne, pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania, 

podłokietnik przedni z chłodzonym schowkiem, podłokietnik siedzeń tylnych, 

poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera z możliwością 

odłączenia, poduszki powietrzne boczne przednie, przygotowanie do montażu 

radia, głośniki 8 sztuk, radioodtwarzacz Skoda Auto System CD z MP3, siatka 

mocująca bagaż, siedzenie tylne dzielone asymetrycznie, spryskiwacze 

reflektorów, sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, 

sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika, system ABS + MSR, system 

dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV, system p/poślizgowy przy 

przyśpieszaniu ASR, system pokolizyjny ACS, system wspomagania nagłego 

hamowania, szyba przednia z pasem p/słonecznym, szyby przednie regulowane 

elektrycznie, szyby przyciemniane, szyby tylne regulowane elektrycznie, światła 

p/mgielne przednie, tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia, tarcze kół 

aluminiowych 6,5Jx16 opony 205/55 

tempomat, wskaźnik temperatury zewnętrznej, wspomaganie układu 

kierowniczego elektr. servotronic, wyświetlacz maxi-dot, zagłówki foteli przednich 

aktywne, zagłówki foteli przednich regulowane, zagłówki siedzeń tylnych 3 sztuki, 

zamek centralny zdalnie sterowany. 

5. Wyposażenie 

dodatkowe 

Instalacja telefonu GSM (bluetooth), lakier metalizowany, blokada mechanizmu 

różnicowego EDS, system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP, system DSR, 

reflektory ksenonowe, układ elektroniczny zwiększający moc silnika. 

6. Rodzaj nadwozia 

pojazdu 
Liftback 5 drzwiowy 

7. Nr identyfikacyjny 

VIN 
TMBBE61Z482045551 

8. Pojemność i moc 

silnika 
1968 ccm / 103 kW  

9. Rok produkcji 2007r 

10. Rodzaj paliwa ON 

 

 

Legnica, dnia 23 maja 2019 roku. 

 

 



    
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

................................................................ 
imię i nazwisko / nazwa firmy 

 
……………………………………………… 
dokładny adres oferenta 

 
………………………………………………   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
seria i numer dowodu osobistego      w Legnicy 

        uL. Bydgoska 30 C 
………………………………………………   59-220 Legnica 
NIP         

 
…………………………………………… 
REGON  

 
……………………………………………… 
Tel.  

 
OFERTA 

 
 

na zakup samochodu osobowego będącego własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego                   

w Legnicy, ul. Bydgoska 30C.  

 

Oferuję/emy* zakup samochodu osobowego: 

 

• marka/model/typ : ……………………………………………………..…, 

• numer identyfikacyjny pojazdu: ………………………………………., 

• numer rejestracyjny: …………………………………………………….,  

• rok produkcji: ……………………………………………………………... 

 

za cenę brutto w kwocie:……..…………………………….............. zł 

słownie:.............................................................................................................................................zł), 

 

1. W załączeniu dołączam/-my* dowód wpłaty kwoty wadium. 

2. Wyrażam/-my* zgodę, aby w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty jako najkorzystniejszej pod 

względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny. 

3. Uważam/-my* się związany/-a/-ni* niniejszą ofertą do czasu podpisania umowy. 

4. Zobowiązuję/-my* się, w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Sprzedającego. 

5. Numer rachunku bankowego, na które powinno być zwrócone wadium w przypadku niewybrania 

mojej/naszej*  oferty ……………………………………………………………….………………………………. 

6. Oświadczam/y*, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy* się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu              

o przetargu oraz w regulaminie. 

7. Oświadczam/y*, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy* się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym 

przedmiotu sprzedaży i nie wnoszę/wnosimy* do niego żadnych zastrzeżeń. 

8. Oświadczam/y*, że ponoszę/ponosimy* wszelkie opłaty związane z odbiorem i nabyciem zakupionego 

pojazdu. 

9. Oświadczam/y*, że zgadzam/zgadzamy* się na fakt, iż rękojmia za wady sprzedanych pojazdów zostaje 

wyłączona. 

 

…………………………………………… 
Miejscowość, data  

 
..................................................................................... 
         (podpis/ podpisy osoby upoważnionej) 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Wzór umowy 

 

 

UMOWA Nr ………/2019 wzór  

 

 

Zawarta w dniu ……………………..2019r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego                   

z siedzibą w Legnicy przy ulicy Bydgoskiej 30c, posiadającym  REGON  390620051,  NIP  691-19-91-671,  

który reprezentuje Radosław Gesella  -  Dyrektor WORD, zwany dalej Sprzedającym, 

a  

1) wypełnia przedsiębiorca 

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

(nazwa, adres oraz nr KRS Oferenta lub nr zaświadczenia o wpisie do CEIDG) 

posiadającą (-cym) 

NIP .......................................... 

Regon ..................................... 

 

reprezentowaną (-nym) przez: 

1. ............................................ 

2. ............................................ 

zwaną (-ego) dalej Kupującym,  

 

2) wypełnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 

Panią (-em) ............................................................... legitymującą/ -ym się dowodem osobistym seria ………. 

numer …………………… wydanym przez …………………………………..........……..., zamieszkałą(-ym) w 

…………………………..……………..……przy ul. ……………….………………………… 

zwaną (-ego) dalej Kupującym,  

 

 

w wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu 

nieograniczonym, ogłoszonym w dniu 24.05.2019r. i zakończonym w dniu ……………………….. zawarto 

umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego samochodu osobowego marki Skoda Ocatvia 2.0 TDI, 

liftback, rok produkcji 2007 o numerze rejestracyjnym DL 45 186 opisanego w załączniku nr 1 do  

Regulamin przetargu. 

2. Sprzedający sprzedaje, a kupujący nabywa powyższy środek transportu, zgodnie ze złożoną ofertą, 

która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny 

od wad prawnych oraz praw osób trzecich, i nie toczy się żadne postępowanie, którego jest przedmiotem                 

i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3 

Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny nabywanego środka transportu będącego 

przedmiotem umowy; nie zgłasza żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie Sprzedającego                 

z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.  

 

 

 

 

 

 



§ 4 

1. Sprzedający przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie 

z ofertą za kwotę brutto …………….……. PLN stanowiącą cenę sprzedaży. 

2. Kupujący za przedmiot umowy zapłaci Sprzedającemu kwotę brutto: ................................................... 

złotych .......................... groszy, (słownie:.................................................................................................), 

pomniejszoną o kwotę wadium wniesionego przez Kupującego w kwocie brutto ………………., 

przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego Nr 37 1500 1504 1215 0001 1612 0000 na podstawie 

wystawionej faktury. 

 

§ 5 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po wniesieniu należnej 

kwoty, o której mowa w § 4. Kwotę za nabyty pojazd należy wnieść w terminie 3 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy.  

2. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego. 

3. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do 

prawidłowego korzystania z niego. 

§ 6 

Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty 

uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego. 

 

  § 7 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Sprzedającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY        KUPUJĄCY 

 

 


