
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Peugeot 307 o nr rej. RJS 60LJ, 

stanowiący mienie Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Jaśle. Cena wywoławcza samochodu wynosi 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy 

trzysta złotych 00/100). Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu 

pisemnego nieograniczonego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 
Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle 
ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło 
e-mail: biuro@zozjaslo.pl 
Numer telefonu: (13) 44 816 30; Numer faksu: (13) 44 816 30 
  

2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem: 

·           samochód osobowy: Peugeot 307 1.6 MR’01 , wersja: XR,   

·           pojemność silnika: 1587,00 cm3/80kW (109KM) 

·           rodzaj skrzyni biegów: manualna 

·           rok produkcji: 2005 r. 

·           data pierwszej rejestracji: 20.12.2005 r. 

·           aktualny przebieg: 220000 tys. km  

·           rodzaj nadwozia: hatchback 5-drzwiowy 

·           liczba miejsc siedzących: 5 

·           skrzynia biegów: manualna 

·           kolor: biały  1-warstwowy akrylowy 

·           ubezpieczenie OC: ważne do 27.12.2022 r. 

·           badanie techniczne: ważne do 27.12.2019 r. 

 

3. Wartość szacunkowa: 

 

 6.300,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100). 

  Minimalna cena wywoławcza wynosi 100%  wartości szacunkowej. 

 

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

Podmioty zainteresowane zakupem pojazdu zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty 

zawierającej dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon oraz oferowaną cenę 

zakupu, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 09:00 pocztą na adres: Samodzielny 

Publiczny Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło 

lub osobiście w Sekretariacie SP MG ZOZ w Jaśle w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg 

na sprzedaż samochodu Peugeot 307”. 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego: 

 

Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00, po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 13 448 16 30, w miejscu 

zaparkowania pojazdu tj. na parkingu w SP MG ZOZ w Jaśle, ul. Mickiewicza 4. Szczegółowych 

informacji o przetargu oraz danych dot. samochodu udziela pan Grzegorz Rdzak pod  

nr tel. 13 448 16 30 

  



 

6. Warunku przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym 

postępowaniu: 

1. Do przeprowadzenia    przetargu    wystarczy    uczestnictwo  przynajmniej jednego    

oferenta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej sumie ceny wywoławczej. 

Nabywcą zostaje oferent, który w przetargu zaoferował najwyższą cenę zakupu 

przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę). 

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia. 

Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży samochodu przekazywane są na konto 

dochodów SP MG ZOZ w Jaśle. 

4. Sprzedający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium przez oferentów. 

5. Do oferty wymagane jest złożenie poniższych dokumentów: 

1) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapoznaniu się: 

− ze stanem prawnym, technicznym pojazdu przeznaczonego do sprzedaży i nie  

wnoszeniu zastrzeżeń w tym zakresie, 

− z warunkami i regulaminem przetargu, 

− oraz projektem umowy kupna-sprzedaży stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia. 

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób 

fizycznych prowadzących działalności gospodarczej), 

3) odpis KRS (dotyczy osób prawnych). 

7. Rozstrzygnięcie przetargu: 

Otwarcie ofert w przetargu na zbycie ww. samochodu  odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 

r. o godz. 10:00 w siedzibie SP MG ZOZ w Jaśle, ul. Mickiewicza 4. 

8. Inne informacje: 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn. 

9. Wymagane dokumenty: 

− Załącznik nr 1 - oświadczenie - formularz ofertowy,  

− Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta,  

− Załącznik nr 3 - wzór umowy kupna – sprzedaży,  
 

  



 

Załącznik Nr  1  

do Regulaminu pisemnego  

przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu  

osobowego będącego własnością SP MG ZOZ w Jaśle 

 

…………………………..….. 

Imię i nazwisko / nazwa firmy 

…………………………..….. 

pełny adres, tel. kontaktowy 

…………………………..….. 

NIP (dla osób prawnych) 

  

OŚWIADCZENIE  

(ZŁOŻENIE OFERTY) 

 

Ja ………………………………................................................, niżej podpisany/-a niniejszym 

oświadczam, że: 

oferuję kwotę ………,… zł brutto (słownie :………………………………………………………………..) za zakup 

samochodu osobowego marki Peugeot 307, o nr rej. RJS 60LJ w pisemnym przetargu 

nieograniczonym organizowanym przez SP MG ZOZ w Jaśle. 

                                                                                       

 ……………………………………..                                                                            

data i podpis osoby (osoby upoważnionej)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr  2  

do Regulaminu pisemnego  

przetargu nieograniczonego  na sprzedaż 

 samochodu osobowego będącego 

własnością SP MG ZOZ w Jaśle 

…………………………..….. 

Imię i nazwisko / nazwa firmy 

…………………………..….. 

pełny adres, tel. kontaktowy 

…………………………..….. 

NIP (dla osób prawnych) 

  

OŚWIADCZENIE 

1) Zapoznałem/-am się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i regulaminem 

pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego będącego 

własnością SP MG ZOZ w Jaśle oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

2) W przypadku wygrania licytacji zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie 

podanym przez sprzedającego . 

3) Osobiście zapoznałem/-am się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu, który jest  

przedmiotem mojego zainteresowania i nie będę wnosił/-a zastrzeżeń przy jego odbiorze,  

albo też oświadczam, że zrezygnowałem/-am z możliwości oględzin pojazdu i wobec tego 

nie będę wnosił zastrzeżeń co do jego stanu technicznego i prawnego. 

4) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych 

do przeprowadzenia procedury przetargowych. 

- niepotrzebne skreślić 

  

                                                                                       ……………………………………..                                                                                                   

data i podpis osoby (osoby upoważnionej)   

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3  

do Regulaminu przetargu  

nieograniczonego na sprzedaż samochodu będącego 

własnością SP MG ZOZ w Jaśle 

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO 

Zawarta w dniu ……………… 2022 r. o godz. …………………………… pomiędzy Samodzielnym 

Publicznym Miejsko – Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jaśle, ul. Mickiewicza 4,  

38-200 Jasło NIP: 685-19-50-176  reprezentowanym przez Dyrektora: Roberta Snoch zwanym 

dalej ,,Sprzedającym"  

a 

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

dane Kupującego – imię i nazwisko lub nazwa firmy 

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

adres siedziby lub adres zameldowania Kupującego 

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

NIP lub numer dowodu osobistego 
 

reprezentowanym przez – 

.................................................................. 
zwanym dalej „Kupującym”, 

§1 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd  

Marka/model……………………………………………………...…….. rok produkcji …….. 

Nr nadwozia VIN …………………………………………………….……….…………..….. 

Nr rejestracyjny ………………..………………… przebieg ………………………………… 

 

§2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

§3 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy w drodze przetargu pisemnego 
nieograniczonego na kwotę brutto:………. słownie: (……………………………………………………………)
  



2. Płatność następuje po wystawieniu faktury w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 
sprzedaży. 
3. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.  

 

§4 

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w niniejszej umowy 
za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy. 

§5 

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny (w tym stan licznika przebiegu 

samochodu na dzień zakupu) pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy i oświadcza 

ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. Sprzedawca 

zobowiązuje się, że wraz z wydaniem przedmiotu umowy przekaże Kupującemu wszelkie 

posiadane przez niego rzeczy, służące do korzystania z samochodu (kluczyki szt. 2, 

……………………………………………………. oraz niezbędne dokumenty związane z samochodem, w 

tym dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu.  

§6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej 

umowy oraz koszty opłaty akcyzowej oraz skarbowej obciążają kupującego. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§8 

Strony zawierając Umowę ustalają, iż przetwarzając dane osobowe będą stosować 

postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.). 

§9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

  

 SPRZEDAJĄCY                                                                             KUPUJĄCY 

 

 

 

 


