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Ogłoszenie 

o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym 

na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Crafter   

 
Centralna Baza Rezerw Saniatrno-Przeciwepidemicznych informuje o wystawieniu na 

sprzedaż samochodu chłodni marki Volkswagen Crafter 

 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego: 
 

Centralna Baza Rezerw Saniatrno-Przeciwepidemicznych Poręby 26a. 98-220 Zduńska Wola 

Kontakt telefoniczny (43) 823 57 70 

 

 
II.  Przedmiot sprzedaży: 

 
a) rodzaj pojazdu : samochód chłodnia  
b) marka, typ model: Volkswagen 2EKE2 Crafter 35 2,5 TDI 100KW 
c) nr rejestracyjny:  EZD EL33 
d) rok produkcji: 2010 
e) data pierwszej rejestracji: 25.05.2011 r.  
f) przebieg: 398 000 km 
g) rodzaj skrzyni biegów: manualna 
h) agregat chłodniczy: CARRIER XARIOS 200  
i) wyposażony jest w zabudowę chłodniczą 
j) serwisowany w ASO 
 

III.   Cena wywoławcza: 
 

Cena wywoławcza samochodu chłodni marki Volkswagen Crafter wynosi: 14 000,00 zł 

(słownie: czternaście tysiący zł.) brutto 

 

IV.  Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód: 
 

Pojazd można obejrzeć w dniach 4-7.11 od godz. 9.00 do godz. 12.00 w siedzibie Centralnej 

Bazy Rezerw w Porębach 26a k. Zduńskiej Woli 
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V. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej tj. kwoty 1 400,00 zł. (słownie: tysiąc, czterysta złotych), wadium wnosi się 

wyłącznie w gotówce w kasie naszej jednostki w dni robocze w dniach od 28.10-13.11 w 

godzinach 8.00-14.00 oraz w dniu 14.11 w godzinach 7.30-9.30. Wadium złożone przez 

oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 

dni, odpowiednio od dnia 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, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży 

 

VI.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest 

wiążąca: 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w sekretariacie CBR do dnia 14.11.2019 r.             

do godz. 9:00 pisemnej oferty w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z napisem „Przetarg 

pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu chłodni Volkswagen Crafter nie otwierać 

przed dniem 14.11.2019 r. do godz.10:00.”  

O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Centralnej Bazy 

Rezerw.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.11.2019 roku o godzinie 10:00 w budynku Centralnej Bazy 

Rezerw.  

Oferentom przysługuje prawo wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji przetargowej w części 

dotyczącej otwarcia ofert. Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów. 

Przetarg wygrywa Oferent, który złoży ofertę spełniającą wymogi formalne Organizatora oraz 

zaoferuje najwyższą cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza. 

W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja postanawia o 

kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi Oferentami, wyznaczając termin 

licytacji aukcji. Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w tych ofertach. 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

 

VII.  Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: 

 



3 
 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; 

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; 

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu                          

i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie,                        

w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium oraz  

 nie zawiera wymaganych danych i dokumentów.  

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta 

 

VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 

 
Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym 

zakończeniu przetargu. 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w przeciągu 7 dni od daty zawarcia umowy 

sprzedaży. 

Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie wydany Nabywcy wraz w terminie do 3 

dni roboczych liczonych od dnia zapłaty całości zaoferowanej ceny nabycia. 

 

Zdjęcia pojazdu zamieszczone są na stronie www.cbr-poreby.com.pl 

 

Nie wystawiamy faktury VAT. 

 

 
 

 


