
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego  

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż zbędnego 

składnika majątku ruchomego (zgodnie z Uchwałą Nr 5080/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 

września 2014 roku w sprawie zasad zbywania oraz sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku 

ruchomego, w który wyposażone są jednostki oświatowe prowadzone przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego). 

1. Nazwa i siedziba jednostki: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła; 

2. Miejsce i termin składania ofert: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, sekretariat, 

pokój 122. 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2017 r. do godz. 9.00. 

3. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z przedmiotem sprzedaży:  

Po uzgodnieniu ze sprzedającym; 

4. Przedmiotem sprzedaży jest:  samochód osobowy marki HONDA CIVIC FB8 - powypadkowy 

nr VIN: NLAFB8560CW003522, 

pojemność/moc silnika: 1798cm3/104kW, 

rok produkcji: 2012, 

kolor: URBAN TITANIUMM 

5. Wartość wyceny i cena wywoławcza (oszacowana przez ubezpieczyciela): 

cena brutto: 12 350 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych); 

podatek Vat: zwolniony na podstawie art.43 ust.1 pkt 2 Ustawy o VAT; 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu ofertowego jest wniesienie wadium w wysokości 1 235 zł. (tysiąc 

dwieście trzydzieści pięć złotych). W przypadku odstąpienia przez wybranego oferenta od podpisania 

umowy w terminie 7 dni od powiadomienia oferenta, wadium przepada na rzecz sprzedającego. 

Wadium należy wpłacić do dnia 30.05.2017 r. do godziny 9.00 na konto nr: 68 1500 1041 1210 4005 

1679 0000. 

7. Informuję, że na podstawie  

protokołu komisji powołanej do oceny majątku samochód powypadkowy będący przedmiotem 

sprzedaży  został zaliczony do majątku zbędnego i przeznaczonego do sprzedaży; 

8. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 

Ofertę należy przygotować wg wzoru dostępnego na stronie internetowej: www.cdn.pila.pl 

Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu. 

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

9. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu przetargu proszone są o złożenie oferty w formie 

pisemnej (zgodnie z załącznikiem nr 1: formularz ofertowy i parafować treść umowy załącznik nr 2:  

w terminie do 30 maja 2017 r. do godz.9.00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta nabycia 

samochodu osobowego Honda” 



Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. 

W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci, którzy 

złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną 

ceną; 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży: Po sporządzeniu umowy kupna-sprzedaży nabywca jest zobowiązany 

zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania. 

Wydanie samochodu nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu 

środków na konto sprzedającego. 

 


