
 

 

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż 

samochodu osobowego Mercedes Benz E250 CGI  

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.- Grupa IHAR 

Smolice 146 

63-740 Kobylin 

tel. 65 5482420 

e-mail: smolice@hrsmolice.pl 

 

2. Przedmiot przetargu: 

Samochód osobowy marki Mercedes Benz model E250 CGI o  parametrach technicznych: 

Nr rejestracyjny        PKR03732 

Moc silnika                                  155 kW  

Rodzaj paliwa                              benzyna bezołowiowa 

Ilość cylindrów                            4 

Pojemność silnika w cm3            1991 cm3 

Rok produkcji                              2013 

Numer VIN                                 WDD2120361A77608/1 

Data pierwszej rejestracji            08.04.2013r. 

Skrzynia biegów                         automatyczna 7G-Tronic 

 Kolor karoserii                           czarny metalizowany 

Wyposażenie:                              klimatyzacja automatyczna, nawigacja, reflektory ledowe 

ILS, ABS, ESP, poduszki powietrzne, elektryczne lusterka, elektryczne szyby x 4, centralny 

zamek z pilotem w kluczyku, komputer pokładowy, wspomaganie kierownicy, kierownica 

wielofunkcyjna, skórzana tapicerka, ogrzewane fotele, czarna podsufitka, aluminiowe felgi. 

Przebieg w km  209 tys. 

Data ważności przeglądu technicznego 2020-07-24. 

 

3. Tryb przetargu: 

Pisemny przetarg ofertowy 

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w języku polskim w formie 

pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta: 



1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy (NIP firmy)  

2. Miejsce zamieszkania (siedziba firmy) 

3. Numer telefonu 

4. Numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętymi rejestrem PESEL nie prowadzących 

działalności gospodarczej, nr NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających 

obowiązkowi ewidencyjnemu.  

5. Datę sporządzenia oferty 

6. Oferowaną cenę 

7. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami 

przetargu. 

 

4. Cena wywoławcza samochodu: 

Cena wywoławcza samochodu wynosi 50.500,-zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset 

złotych 00/100) 

Cena pojazdu ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.050,00,-zł 

(słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek 

Spółki:  Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. 

Nr   77 1090 1287 0000 0000 2802 4321  z dopiskiem „Wadium –MERCEDES”  

w terminie do dnia 17.03.2020 r. do godziny 900.  

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu  wpłacono w wymaganym terminie 

decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego (dowód wpłacenia wadium 

należy załączyć do oferty). 

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub odrzucone, 

zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po 

dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny 

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

przetarg uchylił się od zakupu. 

 

5. Termin i miejsce złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru: 
 

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR 

Smolice 146 

63-740 Kobylin 

"Oferta na zakup samochodu Mercedes" 



 

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w sekretariacie Spółki w Smolicach 

 nr 146, 63-740 Kobylin. 

Ostateczny termin składania ofert ustala się na  17.03.2020 r. do godziny 1300. 

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni. 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta który nie wniósł wadium; 

2) nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego lub są 

one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień 

mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert dokona komisja przetargowa w dniu 17.03.2020 r. o godzinie 1300 w siedzibie 

Spółki. 

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: 

Parking wewnętrzny w siedzibie Spółki: Smolice nr 146 63-740 Kobylin. 

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym do oględzin w dni od poniedziałku do piątku w 

godzinach pracy Spółki po uprzednim powiadomieniu telefonicznym pod nr 668 835 918. 

 

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż 

samochodu bez podania przyczyny. 

 

9. Inne informacje: 

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania 

określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd 

będący przedmiotem przetargu. 

2. W przypadku złożenia ofert równorzędnych o najwyższej wartości, komisja przetargowa 

zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty,  

z kwotą postąpienia nie niższą niż 500,00,-zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa 

o terminie dodatkowego przetargu. 

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość 

wpłaconego wadium) w terminie 14 dni od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu 

przetargu.  

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez 

sprzedającego zapłaty. 

5. Transakcja zostanie udokumentowana fakturą VAT wystawiona przez sprzedającego. 

 

Załączniki do pobrania: 



1. Oferta na zakup samochodu - zał. nr 1 


