
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  w Ciechanowie 

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY  

NA  SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO  

MARKI KIA SD K 2700 

 

Dane identyfikacyjne pojazdu: 

Marka : KIA 

Model: SD K 2700 

Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY UNIWERSALNY 

Nr rejestracyjny: WCI 94FP 

Rok produkcji: 2001 

Kolor powłoki lakierniczej: BIAŁY 

Pojemność silnika: 2665 cm
3 

Moc silnika: 59 KW  

Przebieg: 136625 km  

Dopuszczalna ładowność: 1063 kg + 3 osoby 

Samochód sprawny eksploatowany 

OC ważne do 13.04.2012r. 

 

Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o następujące zasady: 

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza                          

do złożenia oferty w przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu 

ciężarowego marki KIA SD K 2700. 

2. Informację o w/w. samochodzie można uzyskać pod numerem telefonu (23) 6722304. 

3. Oferowany samochód można będzie oglądać w obecności pracownika TBS Sp. z o. o.                             

w Ciechanowie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny. 

4. Oferta winna zawierać: 

1) Oświadczenie  stanowiące załącznik  nr 1 w którym  należy wypełnić: 

 Oznaczenie firmy, adres wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do 

KRS), 

 Określenie ceny, za którą oferent deklaruje nabycie samochodu ciężarowego, 

 Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji. 

2) Zaparafowany projekt umowy na zakup samochodu stanowiący załącznik nr 2 

3) Dokumenty charakteryzujące oferenta: 

a) w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczną – kserokopię dokumentu 

tożsamości - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta, 

b) w przypadku, gdy oferentem nie jest osoba fizyczna – kserokopię stosownego 

dokumentu rejestracyjnego (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub wypisu z KRS) – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

oferenta, 

c) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo 

udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w formie oryginału. 

4) Oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych  

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych. 



 

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż 

samochodu ciężarowego KIA” w terminie do 20.12.2012r. do godziny 10:00                 

w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie  

ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów pok. nr 3. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2012r. o godz. 10:15. 

7. Oferent zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ustnych. 

8. O wyborze oferty lub odrzuceniu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 

9. Oferent, którego oferta została przyjęta zobowiązany jest do wpłaty należności 

zaoferowanej w przetargu najpóźniej do chwili zawarcia umowy sprzedaży. 

10. Podpisanie umowy na zakup samochodu ciężarowego nastąpi w ciągu 7 dni od daty 

ogłoszenia wyniku. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem 

umowy sprzedaży stanowiącej załącznik nr 2, która nie podlega negocjacjom.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo 

unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny 

na każdym etapie. 

 
 

 

 

                                                                                  ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
………………………………………………..………………..                                   

/imię i nazwisko  / 

………………………………………………………………….  

/adres / 

…………………………………………………………………… 

 

 …………………………………… …………………………… 

 /nr NIP/ 

 ……………………………………  

/telefon kontaktowy/  
 

…………………………, dnia ………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania 

przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego 

marki KIA SD K 2700  oraz z treścią wzoru umowy (załącznik nr 2).  

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem 

technicznym pojazdu składam ofertę na zakup samochodu ciężarowego marki KIA SD                  

K 2700  za kwotę: 

 

  

cena netto     ………………………………………………………….. 

 

(słownie: …………………………………………………………….) 

 

podatek VAT      ……………………………………………………… 

 

cena brutto        ………………………………………………………. 

 

(słownie: ……………………………………………………………..) 

 

 

 

 

………………………………….  

                                                                                                                      /podpis oferenta/ 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

UMOWA 

zawarta w dniu ………………. pomiędzy:  

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 

14, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949 ,  

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967 

reprezentowanym  przez : 

 

Prezesa Zarządu                             -  Tadeusza Bochnię 

zwaną  w  treści  umowy    „Sprzedawcą” 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

. 

NIP ………………… Urząd Skarbowy w ……………………., REGON …………………………… 

 

reprezentowanym przez :  

…………………………………………………………………………. 

 

zwanym w treści umowy „Kupującym” 

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:  

marka/model/typ  KIA SD K 2700  rok produkcji 2002 

nr rejestracyjny WCI 94FP H034 

§ 2 

 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest 

wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego 

przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  

 

§ 3 

 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................................................ 

 

Słownie: ........................................................................................................................ 

 

§ 4 

 

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy na 

kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje 

jednocześnie odbiór pojazdu.  

 

§ 5 

 

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza 

znajomość stanu technicznego pojazdu.  

 

§ 6 

 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej 

umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi kupujący.  



 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 8 

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod  rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego 2 egz.  

dla Sprzedającego  i 1 egz. dla Kupującego..  

 

 

 

                SPRZEDAJĄCY      KUPUJĄCY 

 

 

 

…………………………………………….                          …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


