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1. Sprzedawca – organizujący przetarg 

 

Polskie Centrum Akredytacji,  

ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa 

Tel. 022-355-70-00 

Fax. 022-355-70-18 

NIP 951-19-98-04,  

REGON 017168960 

www.pca.gov.pl 

 

2. Forma sprzedaży 

 

Pisemny przetarg publiczny na zbycie majątku ruchomego znak sprawy: 

PF.232.01.2021 

 

3. Przedmiot sprzedaży 

 

Nazwa składnika majątku Samochód osobowy Opel Astra WB 
7668K 

Numer VIN W0LPC8ED4F8047833 

Rok produkcji 2015  

Przebieg 82 449 

 

Szczegółowe informacje dotyczące stanu pojazdu zostały zawarte w  wycenie, która 

stanowi załącznik do ogłoszenia. 

 

Cena wywoławcza – 29 600 zł brutto 

 

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w dni robocze w godzinach 10-14. Sprzedawca 

zaleca wcześniejsze umówienie się pod numerem telefon 691-361-367 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem l.krawczyk@pca.gov.pl. 

 

4. Materiały przetargowe: 

 

Materiały przetargowe można pobrać na stronie Biuletynu informacji publicznej 

Polskiego Centrum Akredytacji https://bip.pca.gov.pl/. 

 

5. Miejsce i termin składania ofert 

 

 Oferty należy składać w Siedzibie Sprzedawcy – Polskie Centrum Akredytacji 

pokój nr 8 (KANCELARIA) w terminie do dnia 24.05.2021 r. do godz. 10.00. 

 Oferta może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub w inny 

sposób, w takim przypadku, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 

siedziby Sprzedawcy. 

 Koperta z ofertą winna być zaadresowana  do organizującego przetarg jak 

zapisano  w pkt. 1 oznaczona dodatkowo napisem.  

 

Oferta na: „Sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – samochód osobowy Opel 

Astra” 

http://www.pca.gov.pl/
mailto:l.krawczyk@pca.gov.pl
https://bip.pca.gov.pl/
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Znak sprawy: PF.232.01.2021, nie otwierać do dnia 24.05.2021 do godz: 10:15 

 

6. Otwarcie ofert: 

 

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedawcy w dniu 24.05.2021 r. 

o godz: 10:15.  

 Możliwa jest obecność oferentów w czasie otwierania ofert z zachowaniem 

reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 512). 

 

7. Kryteria wyboru oferty:  

 

Najwyższa cena –   100 % 

 

8. Zawartość oferty: 

 

Oferta pisemna powinna zawierać: 

 Imię, nazwisko i adres oferenta, 

 Jeżeli oferent jest osobą prawną nazwę(firmy) i siedzibę, nr telefonu oraz NIP 

Oferenta, 

 Miejsce i datę sporządzenia oferty, 

 Oferowaną cenę i warunki zapłaty (jak zapisano w projekcie umowy), 

 Wypełniony formularz ofertowy, 

 Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub 

że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

 Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi uwag 

co do jej formy i treści– akceptacja projektu umowy, 

 Oświadczenie oferenta, że posiada wystarczające zabezpieczenie finansowe 

pozwalające do dokonania zapłaty faktury w terminie określonym w fakturze, 

 Oświadczenie, że w terminie określonym w umowie jest zdolny na własny koszt 

i własnym staraniem dokonać odbioru zakupionego pojazdu, 

 Dowód wpłaty wadium. 

 

9. Sposób sporządzenia oferty: 

 

 Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszego ogłoszenia, 

 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, 

 Miejsca na drukach nie zapisane należy wypełnić wpisując odpowiednie dane 

lub stawiając kreskę poziomą, 

 Wszystkie formularze w miejscach oznaczonych winny być podpisane lub 

wypełnione i podpisane przez oferenta, 

 Zapisy dokonywane przez oferenta winny być czytelne i naniesione w sposób 

trwały, 

 Wszelkie korekty zapisów dokonywane przez oferenta na drukach (skreślenia 

itp.) powinny być zaparafowane przez oferenta, 
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 Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie opisanej jak wyżej, w miejscu 

i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. 

 

10. Oferty podlegające odrzuceniu 

 

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: 

 Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 

 Nie zawiera danych, o których mowa w  pkt. 8 lub jest niekompletna, nieczytelna   

lub budzi inne wątpliwości a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania 

jej za nową ofertę, 

 Uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej, 

 Uczestnik nie wpłacił wymaganego wadium, 

 O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia oferenta. 

 

11. Wymagania dotyczące wadium 

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 960 zł. (dwa tysiące 

dziewięćset sześćdziesiąt złotych) 

 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert przelewem 

na rachunek bankowy nr: 22 1130 1017 0020 1232 0820 0003 prowadzonym 

w Banku Gospodarstwa Krajowego, 

 Oferta, do której nie wniesiono wadium w wysokości określonej w pkt. 11 

zostanie odrzucona, 

 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub 

zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru 

oferty, 

 Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny w 

przypadku wybrania jego oferty, 

 Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który 

wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

 

12. Planowany termin zawarcia umowy 

 

Niezwłocznie po wyborze oferty. 

 

13. Zastrzeżenie 

 

Polskie Centrum Akredytacji nie  odpowiada za  wady ukryte  przedmiotów, zastrzega 

sobie prawo swobodnego wyboru  oferenta, prawo odstąpienia od przetargów w części 

lub całości, prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargów w każdym przypadku bez 

konieczności podania przyczyny. 

 

14. Załączniki nr: 

1) Formularz ofertowy, 

2) Wzór oświadczenia o  zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  i  ze  stanem 

przedmiotu sprzedaży, 

3) Wzór umowy sprzedaży, 

4) Klauzula informacyjna RODO, 

5) Wycena pojazdu. 


