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Regulamin przetargu dotyczący sprzedaży pojazdu MERCEDES-BENZ ACTROS 3 

(wywrotka) z 2013 r. 

  

§ 1  

Postanowienia Ogólne  

  

Niniejszy regulamin przetargu publicznego (zwanego dalej „regulaminem”) określa zasady 

uczestnictwa i przebiegu przetargu na sprzedaż samochodu stanowiącego mienie Grupa Azoty 

Transtech Sp. z o.o. 

 

§ 2 

1. Organizatorem przetargu jest spółka  Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.  

  

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu samowyładowczego Mercedes-Benz 

Actros 3, rok prod. 2013. Specyfikacja pojazdu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

3. Dokumentacja fotograficzna zbywanego pojazdu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

  

§ 3  

1. Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę pisemnego przetargu.   

  

2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do 

czynności prawnych.   

  

3. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych                      

z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.   

  

§ 4  

Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu na 

stronie internetowej www.transtech.pl. 

 

§ 5   

Cena wywoławcza  

  

1. Cenę wywoławczą w przetargu ustala się w wysokości 155 000 zł netto. 

2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem § 9 

ust.23.   

  

§ 6  

Oferty – termin i miejsce składania, wymogi formalne  

  

1. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie na adres GRUPA 

AZOTY TRANSTECH SP Z O.O., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police lub przesłać drogą 

elektroniczną na adres e-mail pnagadowski@transtech.pl.  

  

 

http://www.transtech.pl/
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2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert na ten 

przedmiot przetargu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Oferenta.   

 

3. Termin składania ofert upływa w dniu 13 stycznia 2020 r o godz. 12:00.  

 

4. Oferent nie może przed terminem składania ofert wycofać lub zmienić swojej oferty.   

  

5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.   

  

6. Dokumenty na potrzeby oferty pod rygorem nieważności powinny być sporządzona na 

piśmie i muszą zawierać:   

1) Formulaszr ofertowy,   

2) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie będzie z tytułu  

ewentualnych wad ukrytych wnosił roszczeń w stosunku do spółki  Grupa Azoty Transtech 

Sp. z o.o 

3) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,   

4) W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone 

przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

  

7. Termin związania ofertą ustala się na 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.   

  

8. Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez Oferenta lub pełnomocnika. 

Również ewentualne załączniki do oferty, a także wszelkie miejsca, w których Oferent 

naniósł zmiany muszą być podpisane przez Oferenta lub pełnomocnika.   

  

9. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.   

  

§ 7  

Komisja przetargowa  

  

1. Do przeprowadzenia przetargu Zarząd spółki powołuje Komisję Przetargową w składzie co 

najmniej trzech osób.   

  

2. Komisja Przetargowa przeprowadza postępowanie przetargowe, a w szczególności:  

 

1) Zamieszcza ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na stronie internetowej spółki oraz 

innych ogólnodostępnych portalach internetowych, z branży e-commerce;  

2) Otwiera oferty; 

3) Sprawdza ważność ofert; 

4) Dokonuje oceny ofert i wybiera Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę;  

5) Sporządza protokół z przebiegu przetargu.   
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§ 8  

Protokół z przetargu  

  

1. Z przebiegu prac Komisja Przetargowa sporządza protokół.   

  

2. Treść protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu,                      

w szczególności dotyczące:  

1) Określenia miejsca i czasu przetargu,   

2) Imion i nazwisk oraz podpisy członków Komisji Przetargowej,   

3) Wysokości ceny wywoławczej,   

4) Zestawienia ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie,   

5) Informacji o ofertach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu, 

wraz  z uzasadnieniem,   

6) Imienia, nazwiska i adresu, albo nazwy firmy wraz z siedzibą, Oferenta którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu,   

7) Najwyższej ceny zaoferowanej za przedmiot sprzedaży,   

8) Wysokość ceny nabycia  

9) Wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej.   

10) Zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert,   

11) Odwołaniu lub unieważnieniu przetargu,   

12) Daty sporządzenia protokołu.   

 

§ 9 

Otwarcie ofert, nieważność ofert, wybór oferty  

  

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie spółki w dniu 13 stycznia 2020 r. o godzinie 12:00. 

  

2. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Oferentów.   

  

3. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania 

wynikające z niniejszego Regulaminu i ogłoszenia o przetargu.   

  

4. Ocena ofert odbywa się bez udziału Oferentów. 

  

5. W części niejawnej Komisja Przetargowa dokonuje sprawdzenia kompletności ofert                     

i dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.   

  

6. Oferta złożona w przetargu może zostać odrzucona jeżeli:   

1) Jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu i/lub treścią niniejszego regulaminu,   

2) Nie zawiera danych dokumentów, o których mowa w § 6 ust.6 niniejszego regulaminu lub 

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

mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,   

3) Nie została podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania,   

4) Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.   

  

7. O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia pisemnie Oferenta.   
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8. Komisja Przetargowa uznaje za najkorzystniejszą ważną ofertę z najwyższą ceną,                      

z zastrzeżeniem ust.9 i 10.   

  

9. W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch Oferentów zaproponowało najwyższą cenę                 

w tej samej wysokości (zbieżność ofert), Komisja Przetargowa postanawia o 

kontynuowaniu przetargu w formie aukcji z udziałem Oferentów, którzy złożyli zbieżne 

oferty, a ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w tych ofertach.  

  

10. W przypadku konieczności przeprowadzenia aukcji, o której mowa w ust. 9, Organizator 

zawiadamia pisemnie Oferentów o terminie i miejscu jej przeprowadzenia.   

  

11. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży przedmiotu aukcji.   

  

12. Organizator przetargu poinformuje Oferentów o wyniku postępowania w zakresie 

złożonych przez nich ofert. Ponadto zawiadomi oferenta, który złożył ważną ofertę                      

z najwyższą ceną, o przyjęciu jego oferty.  

  

13. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Grupy Azoty Transtech sp. z o.o. w terminie 

wskazanym w przesłanym do Oferenta zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej 

oferty.   

  

14. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie lub w terminie 

wyznaczonym przez Organizatora przetargu.   

  

15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-

sprzedaży i zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia.   

  

16. Za termin zapłaty przyjmuje się termin wpływu środków płatniczych na wskazany                      

w umowie rachunek bankowy spółki 

  

17. Wszelkie koszty transakcji związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży w całości ponosi 

Kupujący.   

  

18. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania.   

  

19. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.   

  

20. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, spółka 

ogłasza drugi przetarg.   

  

21. Drugi przetarg przeprowadza się w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia 

pierwotnego postępowania. Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać 

obniżona, jednak nie więcej niż o 2/3 ceny z pierwszego przetargu.   
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§ 10  

Unieważnienie przetargu  

  

1. Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek z ofert.   

  

2. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać Oferentom przyczyny unieważnienia 

przetargu.   

  

3. W razie unieważnienia przetargu, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 

wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.   

 

§ 11  

Postanowienia końcowe  

  

1. Przedmiot przetargu można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego w obecności 

pracownika Sprzedającego, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 14.00 po 

wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.   

  

2. Każdy z Oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu oraz treścią 

ogłoszenia w niniejszym przetargu.   

  

3. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki 

niniejszego regulaminu, a ponadto zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, na który 

składa ofertę.   

  

4. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan techniczny pojazdu będącego przedmiotem 

przetargu, ani nie odpowiada za jego ukryte wady.   

  

5. W przypadku nabycia pojazdu, na który Oferent złożył ofertę, nie będzie wnosił 

żadnych roszczeń w stosunku do Grupy Azoty Transtech sp. z o.o.   

  

6. Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie wydany nabywcy wraz z 

protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie od dnia zapłaty całości zaoferowanej ceny 

nabycia.   

  

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio 

przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.   

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Specyfikacja pojazdu, 

3. Dokumentacja fotograficzna pojazdu 
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FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA 

do przetargu na: 

SPRZEDAŻ SAMOCHODU MERCEDESA-BENZ ACTROS z 2013 r. 

 

 

Dane OFERENTA: 

 

Nazwa:  ............................................................................................................................ 

 

Siedziba: ........................................................................................................................... 

 

Nr telefonu/faksu: .............................................................................................................. 

 

NIP ................................................  REGON .................................................................... 

 

Składam ofertę zakupu samochodu służbowego Polonez truck 1.9 D RLU 01AS za kwotę: 

 

cena oferowana: ..........................................................................................brutto 

Słownie złotych: .............................................................................................brutto 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

zapoznałam/em się i akceptuję z warunki postępowania przetargowego     

          określone w  ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż pojazdu Mercedes-Benz Actros z 2013 

r., 

– akceptuję warunki udziału w  przetargu, 

– zapoznałam/em się ze stanem technicznym oferowanego pojazdu, oceną  

          techniczną nr 3028/ZSz/419 w tym faktem braku aktualnego przeglądu  

          technicznego,  /nie zapoznałam/em się ze stanem oferowanego pojazdu oraz  

          oświadczam ,że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec  

          sprzedającego, wyrażam gotowość nabycia pojazdu bez zastrzeżeń w obecnym  

          stanie i oświadczam, że jestem świadoma/y  odpowiedzialności za skutki wynikające  

          z rezygnacji z  oględzin/*,           

– zapoznałam/em się i akceptuję treść umowy sprzedaży, 

– uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 7 dni. 

 

 

 

 

 

 

       

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

                       (podpis osoby/osób upoważnionych) 
 

 

 

 

-* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu dotyczący sprzedaży pojazdu MERCEDES-BENZ 

ACTROS 3 (wywrotka) z 2013 r. 
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Samochód MERCEDES-BENZ Actros 3 (wywrotka) 

Specyfikacja: 

Marka pojazdu: Mercedes-Benz 

Model pojazdu: Actros 3 3341 K/6x4 

Zabudowa: kiper tylnozsypowy  

Rok produkcji: 2013 

Przebieg: 121 000 km 

Pojemność skokowa: 11946 cm³ 

Moc silnika: 408 KM 

Klasa emisji spalin: Euro 5 

VIN: WDB9321621L781490 

Rodzaj paliwa: diesel 

Kolor: szary 

Faktura VAT: tak 

Kraj pochodzenia: Polska 

Pierwsza rejestracja: 14 październik 2013 

Pierwszy użytkownik: tak 

Bezwypadkowy: tak 

Klimatyzacja: tak 

Skrzynia biegów: PowerShift 

Hydraulika wywrotu: Hyva 

Skrzynia ładunkowa produkcji KH-Kipper, wymiary; 5,2x2,5x1,25 m (poj. 14,5 m³) 

Rozmiar opon: 315/80 R22,5 

Stan opon: 50% 

DMC: 26 000 kg 

Max. masa całkowita: 33 000 kg 

Masa własna: 12 825 kg 

Dopuszczalna ładowność: 13 175 kg 

Rozstaw osi: 3 600 mm 

Badanie techniczne ważne do 02/2020 

Ubezpieczenie OC ważne do 12/2019 
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