Warszawa, dnia 02.03.2020 r.
OGŁOSZENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O SPRZEDAŻY
SAMOCHODU OPEL COMBO W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

1.

Nazwa i siedziba organizatora przetargu
Sąd Okręgowy w Warszawie
al. „Solidarności” 127
00-898 Warszawa

2.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25.03.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Sądu
Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa, w sali
nr 542

3.

Opis pojazdu objętego przetargiem
rodzaj pojazdu: samochód osobowy
marka: OPEL COMBO
rok produkcji: 2008
nr rejestracyjny: WY 0099A
nr nadwozia: W0L0XCF0694053450
przebieg: 190 599 km
kolor: granat
pojemność silnika: 1364 cm3, benzyna

4.

Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd
Sąd Okręgowy w Warszawie przy al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, po uprzednim ustaleniu terminu
z Panem Andrzejem Romanowskim, nr tel. 506 183 644 lub 22 440 72 04.

5.

Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławcze, tj. 595 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych zero
groszy). Wadium należy wpłacić na rachunek Sądu Okręgowego w Warszawie
Nr 98 1130 1017 0021 1000 0390 0004 z adnotacją: „Wadium w przetargu publicznym
dotyczącym samochodu OPEL COMBO”.
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne wskazane
były na rachunku Sądu Okręgowego w Warszawie przed otwarciem ofert, tj. do dnia
25.03.2020 r. do godz. 10.30 – pod rygorem uznania, że warunek wniesienia wadium
przez oferenta nie został spełniony.
Wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie będzie
sprawdzone podczas rozpoczęcia przetargu.
Niewniesienie wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie spowoduje odrzucenie
oferty.

6.

Cena wywoławcza pojazdu
Cena wywoławcza samochodu Opel Combo wynosi 5950 zł brutto (słownie: pięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy).

7.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona wg wzoru w formie pisemnej
i zawierać:
1) imię, nazwisko, i adres lub nazwę firmy, siedzibę i adres oferenta;
2) numer PESEL/NIP/KRS;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin;
4) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
5) dowód wniesienia wadium;
6) oświadczenie oferenta, że akceptuje wzór umowy sprzedaży.
Wzór oferty oraz umowy w załączeniu

8.

Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta
powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Oddział Gospodarczy
al. „Solidarności” 127
00-00-898 Warszawa
OFERTA W PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
OPEL COMBO
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 25.03.2020 r. DO GODZ. 10.30
Oferta jest wiążąca przez 14 dni od dnia otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa 25.03.2020 r. o godz. 10.00
Oferty należy składać na adres: Sąd Okręgowy w Warszawie, Oddział Gospodarczy,
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa lub od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 16.00 w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie przy
al. „Solidarności” 127, 00-00-898 Warszawa, pok. Nr 553, V piętro korytarz „G”.

9.

Sądowi Okręgowemu w Warszawie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Inne informacje oraz wymagania określone w § 16, § 17, § 19 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2004).
1. Sąd Okręgowy w Warszawie przeprowadza przetarg zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2004).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie, miejscu
i formie wskazanym w pkt 5 niniejszego ogłoszenia.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty.
4. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg
publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
6. Przetarg publiczny może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
7. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Cena
nabycia nie może być niższa od ceny wywoławczej.
8. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą najwyższą
cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji. Komisja przetargowa
poinformuje oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu
przeprowadzenia aukcji.
9. Niedotrzymanie warunków formalnych przy składaniu ofert (niezgodnie ze wzorem
zaadresowana koperta, niezaklejona koperta), skutkować będzie brakiem
rozpatrzenia oferty.
10. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera wymaganych danych dokumentów, wymienionych w pkt 7 lub są
one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie
lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
c) została złożona z podaniem niższej kwoty niż cena wywoławcza.
3.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia wyboru
najkorzystniejszej oferty a w przypadku kontynuowania przetargu w formie aukcji,
zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z chwilą przybicia.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek Sądu
Okręgowego w Warszawie wskazany na fakturze, w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po zapłaceniu przez nabywcę ceny
nabycia.
4. Wszelkie koszty nabycia ponosi nabywca.

- wzór oferty
- wzór Umowy sprzedaży

WZÓR OFERTY
………………… dnia ……………
(miejscowość, data)

………………………………………
(Imię i nazwisko/firma)

…………………………………………….
(Adres/siedziba i adres)

…………………………………………….
(Nr PESEL/NIP/KRS)

…………………………………………….
(Nr telefonu)
………………………………………………..
(Adres e-mail)

OFERTA

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1)

zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu Sądu Okręgowego
w Warszawie o sprzedaży samochodu OPEL COMBO, w trybie przetargu publicznego;

2)

zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające
*)

z rezygnacji oględzin ;
3)

składam ofertę zakupu samochodu OPEL COMBO za cenę ……………………... zł brutto
(słownie złotych:………………………………………………………………………. .);

4)

akceptuję warunki zapłaty za przedmiot przetargu;

5)

akceptuję wzór umowy sprzedaży.

*)

- niepotrzebne skreślić

W załączeniu
1)
2)

dowód wpłaty kwoty wadium
….…………………………..

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY

Umowa Nr ………………………
Dnia ………….. r. w Warszawie, pomiędzy:
Sądem Okręgowym w Warszawie, al. ”Solidarności”127, 00-898 Warszawa
NIP 527 20 26 252, REGON 000324694, zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym
przez:
Dorotę Ludwiniak - Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym,
zwanymi łącznie jako „Strony”
została zawarta umowa treści następującej:

1.

§1
Strony zgodnie oświadczają, że przedmiotem umowy jest samochód osobowy:
rodzaj pojazdu: samochód osobowy
marka: OPEL COMBO
rok produkcji: 2008
nr rejestracyjny: WY 0099A
nr nadwozia: W0L0XCF0694053450
przebieg: 190 599 km
kolor: granat
pojemność silnika: 1364 cm3, benzyna

2.

1.

2.

Sprzedawca oświadcza, że samochód opisany w ust 1 jest wolny od jakichkolwiek wad
prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego
postępowania bądź zabezpieczenia.
§2
Sprzedawca sprzedaje stanowiący jego własność samochód osobowy opisany
w § 1 ust. 1 a Kupujący kupuje go za cenę brutto …………… zł (słownie:
……………….. ) .
Sprzedaż samochodu następuje w wyniku przeprowadzenia przetargu publicznego
w trybie i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004).

§3
Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego
samochodu i nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku Sprzedawcy.

1.
2.
3.
4.

§4
Kupujący wpłaci cenę nabycia, o której mowa w § 2 ust. 1, na rachunek Sprzedawcy
Nr ……………………………………… w terminie do dnia ……………. .
Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień wpływu ceny na rachunek Sprzedawcy.
Wydanie samochodu osobowego wraz z dokumentami i rzeczami, o których mowa w § 5
nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego ceny Sprzedawcy.
Wydanie samochodu osobowego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez obie Strony.

§5
Sprzedawca wraz z samochodem wyda Kupującemu:
1) dowód rejestracyjny pojazdu
2) kartę pojazdu;
3) 2 komplety oryginalnych kluczyków;
4) książkę gwarancyjną pojazdu;
5) polisę ubezpieczeniową OC Nr …………………….
§6
Wszelkie koszty związane z niniejszą umową ponosi Kupujący.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2004).
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową Strony będą starały się
załatwić polubownie, a w przypadku niemożności porozumienia poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

SPRZEDAWCA

KUPUJĄCY

