POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
OGŁASZA PRZETARG OTWARTY W FORMIE OFERT PISEMNYCH NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI
I postępowanie przetargowe
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
tel: (22) 574 52 10
fax: (22) 574 52 19
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w budynku sprzedającego w Warszawie, 02‐147
ul. Wieżowa 8 w dniu 26.11.2018 o godz. 9:00.
Sprzedający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem
przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie
później niż na 15 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i
wprowadzenia na teren.
3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:
Pojazdy będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w siedzibie sprzedającego w Warszawie
przy ul. Wieżowej 8 w dniach od 13.11.2018 do 19.11.2018 w godzinach 09:00 do 14:00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 574 52 10
4. Dane o przedmiocie przetargu, ceny wywoławcze, kwoty wadium:
Lp.

Marka, model, typ

1

Samochód osobowy
Skoda Superb II 3,6
Elegance 4x4 DSG

Nr
rejestracyj
ny

Poj.
silnika

WW6036T

3 597 ccm

Rok
produk
cji

2012

Przebieg
na dzień
wyceny

Data
ważności
badań
technicznych

164 157 km

18.09.2019r

Cena
wywoławcza
w zł (brutto)
40 200,00

Kwota
wadium w zł

4 020,00

Wadium na zakup pojazdów w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść na rachunek
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 03 1130 1017 0025 0094
4820 0013 z dopiskiem „wadium w przetargu otwartym na sprzedaż samochodu marki….. nr
rej……”, przelewem lub przekazem pocztowym z powyższym dopiskiem. Wadium należy wnieść do
dnia 23.11.2018 włącznie. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na
rachunek sprzedającego. Niewniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie oferenta z
postępowania przetargowego. Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
‐Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres zamieszkania lub siedziby firmy, telefon
kontaktowy, NIP (w przypadku zakupu samochodu na firmę),
‐oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu,
‐oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży
‐kopię dowodu wpłaty wadium oraz nr konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku
niewybrania lub odrzucenia złożonej oferty.

6. Termin, miejsce, tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02‐147 Warszawa
„ oferta przetargowa na zakup samochodu marki ……… nr rej. ………..‐ nie otwierać”
Oferty należy przesyłać pocztą na adres jw. lub składać do dnia 23.11.2018r w godz. 8:00‐15:00 do
Biura podawczego przy budynku firmy w Warszawie 02‐147, ul. Wieżowa 8.
W przypadku, kiedy osoba fizyczna lub prawna jest zainteresowana zakupem więcej niż jednego
samochodu, oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oddzielnie na każdy pojazd.
7. Informacje dodatkowe:
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany samochód
objęty przedmiotem przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w punkcie 4.
Fakt dokonania wpłaty wadium będzie weryfikowany na etapie wyboru oferty.
Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,
zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane konto.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
‐ uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od dokonania zapłaty pozostałej wartości
przedmiotu przetargu.
Wyniki przetargu, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Prezesa PAŻP, zostaną niezwłocznie podane do
wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynkach siedziby firmy przy ul. Wieżowej 8, 02‐147 Warszawa
oraz na stronie internetowej http://bip.pansa.pl/ w dziale Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie
środków trwałych” .
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
wystawienia faktury.
Pojazdy zostaną wydane po dokonaniu zapłaty oraz złożeniu oświadczenia, że kupujący nie wnosi
zastrzeżeń co do stanu technicznego samochodu.
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatku VAT.
8. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do wycofania pojazdu z przetargu, do
przerwania przetargu bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
9. Jeżeli w międzyczasie ulegnie zmianie stan prawny w stosunku do samochodów w zakresie
podatku VAT Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do sprzedaży
samochodów zgodnie z nowym stanem prawnym.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

