
 

WAG.2303.1.2.2016 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia         

z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 37  

ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż 

SAMOCHODU OSOBOWEGO KIA CARNIVAL, NR REJESTRACYJNY 

OP 73389. 

 

 

CENA WYWOŁAWCZA:   16 400,00 zł                                   

Dane techniczne: 

 rok produkcji: 2008,  

 wersja: Tour  

 numer identyfikacyjny: KNEMB754286249357,                       

 ilość miejsc: 7,  

 przebieg: 339 610 km,  

 kolor nadwozia – srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym 

 moc : 136 kW   

 skrzynia biegów: manualna 

 pojemność: 2902 ccm 

 rodzaj paliwa: ON  

 

Wyposażenie: 

 ABS+EBD 

 Autoalarm 

 Immobilizer 

 Klimatyzacja  



 Klimatyzacja tylna 

 Kolumna kierownicy regulowana 

 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie 

 Poduszki powietrzne kierowcy 

 Poduszki powietrzne pasażera 

 Radioodtwarzacz CD 

 Relingi dachowe 

 Tarcze kół Al 17” 

 Wspomaganie układu kierowniczego  

 Zamek centralny zdalnie sterowany 

 Zderzaki w kolorze nadwozia 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

 Czujniki parkowania –tył 

 Koła ze stopu Al. z oponami FALKEN 235/60R17- 50 % zużycia  

 Lakier metalizowany 

 

WARUNKI POSTĘPOWANIA: 

 

1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów w art. 66-721  ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. 

zm.). 

2. Samochód można oglądać w miejscu postoju w Opolu, przy ul. Głogowskiej 37            

w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu 

z Panem Markiem Batóg, tel. kom. 605 532 992.  

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 

     10% ceny wywoławczej samochodu, tj. 1 640,00 zł (słownie jeden tysiąc sześćset 

czterdzieści złotych). 

 Dowodem wniesienia wadium będzie pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na 

dobro rachunku Sprzedającego na konto bankowe:  

 

 

 



Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu: 

72 1130 1219 0026 3000 1220 0006 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 

45-315 Opole, ul. Głogowska 37 z dopiskiem 

 „Wadium  - samochód KIA Carnival  nr rej. OP 73389” 

4. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi, czy oferenci wnieśli  

    wadium w należytej wysokości. 

5. Wadium złożone  przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie  zwrócone  

    niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Oferentowi, który wygra przetarg 

wadium zostanie zaliczone na  poczet nabycia przedmiotu przetargu. 

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał 

    przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 

7. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli żaden z uczestników przetargu 

nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 

8. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:  

a. nazwisko i imię oferenta lub nazwę firmy, serię i numer dowodu osobistego lub            

nr NIP,  

b. adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy,  

c. markę, model oraz numer rejestracyjny przedmiotu przetargu, 

d. cenę oferowaną za przedmiot przetargu (oferowana cena nie może być niższa 

niż cena wywoławcza),  

e. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu 

przetargu,  

f. dowód dokonania wpłaty wadium, 

g. numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku 

niewybrania oferty. 

 9. Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do    

ogłoszenia. 

10. Ofertę należy złożyć osobiście w Kancelarii na II piętrze lub przesłać pocztą do 

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,                 

ul. Głogowska 37, 45-315 Opole,  w  terminie do 8 kwietnia 2016 roku do 

godz.12:00 (liczy się data i godzina wpływu). 



11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na zakup 

samochodu osobowego KIA Carnival, nr rejestracyjny OP 73389” „Nie otwierać 

przed dniem 8 kwietnia 2016 r. do godz 12:30”. 

12. Poza oznaczeniami określonymi w pkt.11, koperta powinna posiadać nazwę            

i adres Oferenta, aby można było zidentyfikować uczestnika postępowania przed 

otwarciem ofert oraz odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym 

terminie.  W takiej sytuacji Oddział niezwłocznie zwróci ofertę Oferentowi. 

13. W przypadku osób prawnych, spółek cywilnych, spółek osobowych lub osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oferta powinna być 

podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Oferenta, tj. wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub osoby 

posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji 

pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty. 

14. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę           

w formie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o zmianie musi być złożone 

wg takich samych zasad jak określone w pkt. 11 i 12, w kopercie dodatkowo 

oznaczonej dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. 

15.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2016 roku o godz.12:30  w siedzibie 

Sprzedającego w sali konferencyjnej na II p. Zastrzega się prawo zmiany miejsca 

otwarcia ofert (dokładniejsza informacja będzie do uzyskania w dniu otwarcia 

ofert). 

16. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania   

      którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

17. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków   

      przetargu, bez podania przyczyny. 

18. Kupującym zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu  

      spośród złożonych ofert. 

19. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę, o wyborze 

decydować będzie kolejność wpływu ofert do siedziby Sprzedającego. 

20. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający poinformuje   

      Kupującego o terminie zawarcia umowy. 



21.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający poinformuje 

pisemnie uczestników przetargu o jego wynikach, albo o zamknięciu przetargu 

bez dokonania wyboru.  

22.Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia przedmiotu sprzedaży                  

przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty 

podpisania umowy.  

23. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

24. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani 

nie odpowiada za wady ukryte. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 
 
1) Umowa sprzedaży 
2) Formularz ofertowy 
3) Protokół przekazania 
4) Oświadczenie 
5) Protokół wydania przedmiotu sprzedaży 


