
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA 

SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO  

TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. A. WĘGIERKI 

W BIAŁYMSTOKU  

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku 

ul. Elektryczna 12 

15- 080 Białystok  

tel. 85 74 99 198  fax: 85 74 99 183 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu 

w dniu 1.12.2015  o godz. 9:30 w pok. 25. 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku 

ruchomego: 

 

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:  

- przy budynku Teatru ul. Elektrycznej 12, w dniu 27.11.2015r. w godzinach od 10 do 

14.  

 

Szczegółowe informacje na temat ww. samochodu można uzyskać pod nr tel. 693 390 

407; osoba do kontaktu - Sebastian Bielonko. 

 

4. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza. 

 

Lp. Marka 

i typ pojazdu 

Numer rej. Numer 

nadwozia 

Pojemność 

silnika 

Rok 

produkcji 

Data pierwszej 

rejestracji 

1. Skoda Octavia 

Tour 

BI 77743 TMBJG41U3588

12507 

1896,00 cm3 2005 28.10.2005 r. 

 

Cechy: 

- diesel 

- kolor – szary metalik 

- przebieg 152500 

- regularnie serwisowany w ASO Skoda  

- pierwszy właściciel 

- auto zakupione w salonie Skody w Białymstoku 

 

Cena wywoławcza- 13.600,00 zł brutto 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.  Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi 

zawierać: 

 

1) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i ad res 

siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,  

2) oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki  

jej zapłaty, 

3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu  lub że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,  

4) parafowany wzór umowy. 

Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu. 

 

6.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi  być zaadresowana wg 

poniższego wzoru: 

 

       

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku 

ul. Elektryczna 12 

15- 080 Białystok 

      

"Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Skoda Octavia Tour 

nr rej BI 77743” 

 

Nie otwierać przed dniem 1.12.2015 r. godzina 9:30 

 

 

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 8 15 – 15 00 nie 

później jednak niż do dnia  30.11.2015 r. do godz. 15:00 w Siedzibie teatru Dramatycznego 

w Białymstoku w sekretariacie .  

Termin związania oferta organizator przetargu określa na 30  dni. 

 

7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

 

 

 



 

8. Inne informacje 

1) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszyst kie warunki 

niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie 

będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym 

zakupionego pojazdu. 

2) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najw yższą cenę na pojazd 

objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny 

wywoławczej. 

3) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji 

pomiędzy stronami. 

4) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:  

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia , lub 

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

mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.  

5) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.  

6) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany 

pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie 

przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.  

713) O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w 

przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert,  o którym mowa w pkt. 3, ustnie, podczas 

otwarcia. 

 

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży 

1)  Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową 

najkorzystniejszej oferty.  

2)  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty 

zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora 

przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.  

3)  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny 

nabycia. 

4)  Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupująceg o 

całkowitej ceny nabycia.  

5)  Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 

Kupujący. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


