
Kielce, dnia 31-12-2019
Znak: KO.III.272.9.2019

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego

1. Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce ogłasza 
przetarg publiczny na sprzedaż jednego samochodu osobowego.

2. Opis przedmiotu przetargu:
 marka i model pojazdu: Skoda Superb typ 3T
 kolor: czarny perłowy
 rodzaj paliwa: benzyna 95
 pojemność silnika: 1798 cm3

 moc: 160 KM
 kraj pochodzenia: Polska
 rok produkcji/data pierwszej rejestracji: 2012-12-19
 numer VIN: TMBAB73TXD9033909
 skrzynia biegów: M6 (manualna)
 ogumienie: oś pierwsza: NOKIAN 205/55 R16, 91H (M+S); opony zużyte około 50%; 

oś druga: NOKIAN 205/55 R16, 91H (M+S); opony zużyte około 50%
 rodzaj napędu: przedni (4x2)
 rodzaj nadwozia: sedan 4-drzwiowy
 stan licznika/przebieg: 242 005 km (może się zwiększyć do około 242 500 km)
 wymieniony rozrząd przy stanie licznika: 237 000 km
 wyposażenie standardowe:

 ABS
 dwustrefowa automatyczna klimatyzacja 
 alufelgi
 centralny zamek
 ESP (stabilizacja toru jazdy)
 czujniki parkowania tylne
 ASR (kontrola trakcji)
 czujnik zmierzchu
 tempomat
 światła przeciwmgielne
 komputer pokładowy
 światła xenonowe
 wspomaganie kierownicy
 czujnik deszczu
 elektrycznie ustawiane lusterka
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 podgrzewane przednie i tylne siedzenia
 radio fabryczne z odtwarzaczem CD
 poduszki powietrzne
 elektrycznie podgrzewane szyby przednie

 stan techniczny: bardzo dobry, bezwypadkowy przebieg, przeglądy i wymiany 
zgodnie z kalendarzem serwisów, bez oznak nadmiernego zużycia zespołu 
napędowego, przeniesienia mocy oraz innych zespołów mających wpływ na stan 
techniczny pojazdu; blok silnika czysty, osprzęt silnika sprawny

 zauważone przez rzeczoznawcę uszkodzenia: porysowane po prawej stronie poszycie 
zderzaka tylnego; listwa ozdobna szyby drzwi tylnych prawych – porysowana 
i pognieciona; pokrywka wlewu paliwa – uszkodzone zamknięcie pokrywki, drzwi 
tylne lewe – porysowane bez uszkodzenia materiału podkładowego; drzwi przednie 
lewe – zarysowany lakier w obrębie klamki drzwi

 cena wywoławcza: 22 800 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące osiemset).

3. Warunkiem rozpatrzenia oferty oraz przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% ceny wywoławczej. 
Wadium w wysokości 2 280 zł ( słownie złotych: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) 
należy wnieść w terminie od 02.01.2020 do dnia 20.01.2020 r. wpłacając na konto 
bankowe w banku NBP - nr rachunku: 23 1010 1238 0852 0913 9120 1000 
z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – Przetarg Skoda Superb”. Do ustalenia, 
czy wadium zostało prawidłowo wniesione liczy się data wpływu środków 
na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie 
zwrócone w terminie 7 dni od daty dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg 
publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

4. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę oferenta
 oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
 oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu będącego 

przedmiotem przetargu publicznego lub że ponosi odpowiedzialność za skutki 
wynikające z rezygnacji z oględzin

 oświadczenie oferenta, w którym zobowiązuje się - oprócz zapłaty 
zadeklarowanej ceny, również do opłacenia wszystkich kosztów związanych z 
przerejestrowaniem nabytego pojazdu, w tym podatków, kosztów rejestracji, 
przeglądów technicznych i wszelkich innych kosztów wymaganych prawem 
miejscowym

 oświadczenie o treści: oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 z 04.05.2016 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg Skoda Superb” 
bezpośrednio do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach bud. C1, piętro II p.231 
al. IX Wieków Kielc 3 Kielce do godziny 15.00 do dnia 20.01.2020 roku (liczy się data 
i godzina wpływu oferty). Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2020 o godz. 
10.00 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach. Samochód zostanie sprzedany 
oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. Wpłaconą przez niego kwotę wadium 
zaliczy się na poczet ceny.
Oferta jest wiążąca do czasu rozstrzygnięcia przetargu.

5. Pojazd można oglądać na terenie miasta Kielce w dniach od 02.01.2020 do 20.01.2020 
roku w godzinach 7:30 do 15:30 po wcześniejszym ustaleniu terminu 
z nadzorującym sprzedaż pracownikiem placówki: tel. 502-547-904; 41-342-16-47; 342-
19-06

6.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium;
 nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 4 lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś ich uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień 
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

7. Termin zawarcia umowy sprzedaży – w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.  Wydanie 
przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

8. Kuratorium Oświaty w Kielcach nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

9.  Kuratorium Oświaty w Kielcach zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu 
w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Podpis
Kazimierz Mądzik
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