OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI), DOTYCZĄCYM SPRZEDAŻY SAMOCHODU
OSOBOWEGO
I. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Poznaniu, z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań
II. Przedmiot sprzedaży:
1. Dane identyfikacyjne pojazdu :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Rodzaj pojazdu : samochód ciężarowy
Marka, typ model: Ford FT 190 2.5 Diesel
Nr rejestracyjny: PO55412
Rok produkcji: 1992
Data pierwszej rejestracji: 16.04.1993 r.,
Nr identyfikacyjny: WF0LXXGBVLNT31597
Wskazania drogomierza: 287467km
Rodzaj nadwozia: furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 2 osobowy
Rodzaj/moc silnika: 2496 ccm/59kW (80KM)
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Rozstaw osi: 3570mm
Liczba cylindrów/układ cylindrów : 4/rzędowy

III. Cena wywoławcza:
Wartość rynkowa brutto, przedmiotu licytacji, określona została przez Rzeczoznawcę –
WSK GROUP Sebastian Szabela z siedzibą w Poznaniu, i jest zarazem ceną wywoławczą
samochodu
1. Samochód osobowy marki Ford FT 190 2.5 Diesel PO55412
Cena wywoławcza wynosi 750zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto
IV. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód:
Pojazd można obejrzeć w dni robocze do 18 do 20 lutego 2019 r. od godz. 10.00 do godz.
12.00 w siedzibie Oddziału TVP S.A. w Poznaniu, przy ul. Serafitek 8
V. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
1. Sprzedający żąda wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
1.1. Samochód osobowy marki Ford FT 190 2.5 Diesel PO55412–
wysokość wadium: 75,00 zł
2. Wadium należy wpłacić na konto nr 34103015080000000817262384, w tytule wpłaty
należy podać: ”wadium przetarg Ford FT 190 PO55412 ”. Wadium musi być zaksięgowane
na podanym koncie najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji.
VI. Miejsce i termin licytacji:
1. Licytacja odbędzie się dnia w dniu 25.02.2019r. o godzinie 13.00 w siedzibie Telewizji
Polskiej S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Poznaniu przy ulicy Serafitek 8, w
studio.
2. Minimalne postąpienie wynosi 100 zł.
3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyn.

4. W przypadku nie dojścia do sprzedaży samochodu w pierwszym przetargu o godzinie
15.00 nastąpi przetarg drugi.
Informacji dodatkowych o przetargu udziela Kierownik Działu Transportu Agata
Kaczkowska Tel. 605 605 658
VII. Załączniki:
1. Regulamin
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie
4. Wzór wypowiedzenia ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO ( LICYTACJI)
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

§1
Regulamin przetargu, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady uczestnictwa i przebiegu
przetargu na sprzedaż samochodu osobowego , Ford FT 190 2.5 Diesel , nr rejestracyjny –
PO55412, będący własnością Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w
Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań

1.
2.

3.

§2
Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego ma formę publicznego przetargu ustnego
(licytacji)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz
wpłacenie wadium wynoszącego 10% ceny wywoławczej w wysokości i terminie
wskazanym w ogłoszeniu o przetargu i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty
przed otwarciem przetargu. Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej dzień przed
rozpoczęciem licytacji.
Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym.
Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej albo innego właściwego rejestru, a osoby prawne

4.

5.

1.

aktualny odpis z właściwego rejestru. Przedstawiciele osób prawnych i fizycznych
występujący w przetargu muszą legitymować się stosownym umocowaniem do
występowania w przetargu w imieniu osoby prawnej albo fizycznej.
Uczestnicy przystępując do przetargu ustnego złożą oświadczenie o zapoznaniu się (i
akceptacji) z treścią niniejszego regulaminu, wzoru umowy, a także stanem technicznym
pojazdu, którego kupnem jest zainteresowany. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
1, zaś wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Licytacja odbędzie się w dniu 25.02.2019r. o godzinie 13.00 w siedzibie Telewizji Polskiej
S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Poznaniu przy ulicy Serafitek 8, w studio.

§3
Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego prowadzi komisja przetargowa powołana
Zarządzeniem Dyrektora Oddziału.

2.

Do obowiązków komisji należy m.in.: określenie ceny wywoławczej według oszacowania
rzeczoznawcy, zamieszczenie ogłoszenia o przetargu, udzielanie wyjaśnień oferentom
oraz przeprowadzenie licytacji.

3.

Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez
Dyrektora Oddziału protokołu przebiegu licytacji.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.

2.
3.

§4
Licytację rozpoczyna prowadzący przetarg podając do wiadomości przedmiot licytacji,
jego cenę wywoławczą, oraz wysokość postąpienia.
Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki co jest uważane za zgłoszenie
postąpienia, za którą uczestnik licytacji chce nabyć jej przedmiot.
Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował
cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”. Postąpienie wynosi 100 złotych.
Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim
ogłoszeniu „zamyka przetarg” i udziela przybicia licytantowi, który zaofiarował
najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu na rzecz nabywcy.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu pod warunkiem, że
zgłosi on minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia
lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego licytację, nie dłuższym niż 7 dni.
§5
Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie po zakończeniu licytacji
uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu.
Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży
samochodu
Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział
Terenowy w Poznaniu odstąpi od przeprowadzenia przetargu.

4.

Wadium przepada w całości, jeżeli uczestnik wygra licytację i nie podpisze
umowy sprzedaży oraz nie zapłaci ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zakończenia
licytacji.
5. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty ceny nabycia pomniejszonej o wadium w terminie
7 dni od dnia zakończenia licytacji. W tym samym terminie następuje podpisanie umowy
sprzedaży pomiędzy Telewizją Polską S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Poznaniu, z
siedzibą w Poznaniu, przy ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań a nabywcą.
6. Wydanie samochodu nabywcy następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy.
7. Sprzedający nie udziela gwarancji na samochód objęty przetargiem ani nie odpowiada za
jego wady ukryte.
§6
1. Telewizja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez
podania przyczyny.
2. W przypadku nie dojścia do skutku sprzedaży samochodu w pierwszym przetargu w dniu
25.02.2019r. o godzinie 15.00 zostanie przeprowadzony przetarg drugi.
3. Regulamin przetargu, wzór oświadczenia i wzór umowy jest dostępny na stronie
internetowej

...

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

.......................................
Imię i nazwisko / nazwa firmy
.......................................
Pełny adres, tel. kontaktowy
.......................................
NIP (dla firm)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu ustnego (licytacji) na
sprzedaż samochodu osobowego marki ...............nr rej. ................ i wzorem umowy i nie
wnoszę do nich zastrzeżeń.
Informuję jednocześnie, że zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium w wysokości 75
zł i przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty.
Osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu który jest przedmiotem
mojego zainteresowania i nie będę wnosił zastrzeżeń przy jego odbiorze w sytuacji wygrania
licytacji.
Jednocześnie, w przypadku wygrania licytacji zobowiązuję się do:
1) zapłaty całości ceny nabycia samochodu,
2) podpisania umowy,
w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji.

..................................... .............
Podpis osoby uprawnionej

UMOWA SPRZEDAŻY

Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J.P. Woronicza 17 , wpisana pod nr KRS
0000100679 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym
wpłaconym całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł, Oddział w Poznaniu, ul. Serafitek 8,
reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez:
……………………………………………………………………………………………………………………..
a
.................................................................................................................,
zwanym w dalszej części Umowy Kupującym, reprezentowanym przez:
o następującej treści:
§1.
1.Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż
samochodu osobowego, Sprzedający będący właścicielem pojazdu oświadcza, że sprzedaje, a
Kupujący nabywa samochód: marka/model ....................................................., rok produkcji
.................. nr silnika .............................................................................................. nr nadwozia
...........................................................................................
Nr
rejestracyjny
......................................... przebieg (km) ........................... wraz z wyposażeniem wg.
protokołu przekazania będącego załącznikiem do niniejszej Umowy.
2.Sprzedający oświadcza, że samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony
prawami osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, którego
przedmiotem jest ten pojazd, ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
3.Wraz z samochodem Sprzedający wydaje Kupującemu...................................
§2.
1.Kupujący oświadcza, ze zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu
opisanego w § 1 i nie wnosi doń zastrzeżeń.
2.Kupujący oświadcza, iż sprawdził oznaczenie numerów pojazdu z numerami w dowodzie
Rejestracyjnym.

§3.
1.Na podstawie wyników przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Strony ustaliły cenę
za sprzedany samochód opisany w § 1 na kwotę zł brutto: .....................zł słownie:
.....................................................

2.Na poczet ceny zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości 750 zł,
3.Kupując jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy
sprzedaży lub w terminie nie dłuższym niż 7 dni od umowy dnia licytacji kwotę
…………………………… zł stanowiącą różnicę pomiędzy ceną nabycia a wpłaconym wadium na
rachunek nr 34103015080000000817262384 , na co Kupujący przedstawi stosowne
potwierdzenie dokonania wpłaty.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy
§4.
Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 na Kupującego przechodzą wszelkie
prawa i obowiązki związane z przedmiotem Umowy.
§5.
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym także opłaty od czynności
cywilnoprawnych, obciążają Kupującego.
§6.
Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Sprzedającego i jeden dla Kupującego.
SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

