
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO, PRZYCZEPY 

ORAZ WÓZKÓW PODNO ŚNIKOWEGO CZOŁOWEGO  
I NAŁADOWCZEGO AKUMULATOROWEGO 

 
 
1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 
 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 
 
ul. Hryniewickiego10 
81- 340 GDYNIA 
Fax: 58 620 53 38 lub tel. 58 6615222 
 
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy Gdynia, ul, Indyjska 1, w dniu 25.04.2018r.,       
o godz. 10.00. 
 
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe 

majątku ruchomego: 
Samochód ciężarowy, przyczepę ciężarową do przewozu łodzi, wózek podnośnikowy 
czołowy i wózek naładowczy akumulatorowy będące przedmiotem przetargu można 
oglądać od dnia 11.04.2018r, w godzinach: od 8.00 do 14.00 ( nr telefoniczne: 
58 6203207 lub 58 6614660 ). 
 
4. Rodzaj, typ sprzedawanych składników majątku: 

• Samochód ciężarowy marki RENAULT MASTER 1,9 
Rok produkcji: 2003,  o przebiegu: 191585km, 
5 osobowy, z częścią ładunkową, o mocy silnika 80kM i 

                          pojemności silnika 1870cm3, 
 

• Przyczepa ciężarowa TRAMP TRAIL 1300JH ( PODŁODZIOWA ) 
Rok produkcji: 1997, o ładowności 980kg, 
dopuszczalnej masie całkowitej 1300kg, 

  
• Wózek podnośnikowy czołowy WDP43 – 0161 

Rok produkcji: 1989, o udźwigu 1600kg 
 

• Wózek naładowczy akumulatorowy WNA 1320 
Rok produkcji: 1989, o udźwigu 2000kg, 

  
5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 
 
Wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach: 
 
 
 
 
 
 



 
Lp. Rodzaj sprzętu Kwota wadium w zł. 
1. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY RENAULT 

MASTER 
738,00 

2. PRZYCZEPA CIĘŻAROWA TRAMP 
TRAIL 

257,90 

3. WÓZEK PODNOŚNIKOWY CZOŁOWY 
WDP 43-0161 

662,50 

4. WÓZEK NAŁADOWCZY 
AKUMULATOROWY WNA 1320 

319,00 

  
 w formie pieniężnej należy wpłacić najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert ( tj. 
do dnia 24.04.2018r na rachunek  bankowy nr: 75 1010 1140 0175 6113 9120 0000  
(Narodowy Bank Polski ). 

 
6. Ceny wywoławcze sprzedawanych składników majątku: 

• Samochód ciężarowy RENAULT MASTER  
Cena wywoławcza:  7380zł brutto 

• Przyczepa ciężarowa TRAMP TRAIL 
Cena wywoławcza:  2579zł brutto 

• Wózek podnośnikowy czołowy WDP 43-0161 
Cena wywoławcza: 6625zł brutto 

• Wózek naładowczy akumulatorowy WNA 1320 
Cena wywoławcza: 3190zł brutto. 

  
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta: 
 
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi 
zawierać: 
1/ imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę ( firmy ) i adres 
siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON, 
 
2/ oferowaną cenę za wybrany sprzęt 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, 
 
            4/ dowód wniesienia obowiązującego wadium. 
 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, w którym oferta jest wiążąca: 
 
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg 
poniższego wzoru: 
 

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA 
Ul. Hryniewickiego10  
81- 340 GDYNIA 
 
„ Oferta przetargowa na zakup  …………………………” 
Nie otwierać przed terminem 25 kwietnia 2018r, godz. 10.00 



Oferty pisemne należy składać w dni  robocze ( od poniedziałku do piątku ) w godz. 
8,00 – 14.00 nie później jednak niż do dnia 24.04.2018r w sekretariacie Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego10, 81-340 Gdynia. 
 
Organizatorowi przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 
  
9. Inne informacje 
Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
4kwietnia 2017r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi 
składnikami majątku Skarbu Państwa ( DZ. U., z 2017r, poz729 ). 
 
Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki 
niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia sprzętu na który złożył ofertę, że nie 
będzie rościł  żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym 
zakupionego sprzętu. 
 
Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę na 
sprzęt objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie  może być niższa od ceny 
wywoławczej. 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt5, 
niniejszego ogłoszenia. 
 
Wadium musi być wniesione w złotych polskich. 
Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 
odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania 
wyboru lub odrzucenia oferty. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg 
uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży. 
 
10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 
1/ została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 
oferenta, który nie wniósł wadium, 
2/ nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt7 niniejszego ogłoszenia, 
lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożone 
wyjaśnienia prowadzić mogłyby do uznania jej za nową ofertę, 
3/ o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta. 
4/ w przypadku zaoferowania przez kulku Oferentów tej samej ceny komisja 
przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi 
Oferentami, 
5/ w przypadku aukcji, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli 
równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzonej aukcji. 
 
11. Termin zawarcia umowy sprzedaży 
1/ zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty powiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
2/ nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
od dnia zawarcia umowy sprzedaży 



3/ wydanie przedmiotu sprzedaży następuje nabywcy niezwłocznie po zapłaceniu ceny 
nabycia 
4/ sprzedawca zastrzega sobie własność sprzętu do chwili uiszczenia przez 
Kupującego całkowitej ceny nabycia 
5/ wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 
Kupujący. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           
     
………………………………………….    …………………, data 
Imię i nazwisko      miejscowość 
 
 
 
………………………………………….. 
Miejsce zamieszkania składającego ofertę/  
Nazwa i siedziba 
 
Numer NIP 
Numer Regon 
 
Telefon ………………….. 
 
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania 
przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż sprzętu będącego 
własnością Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. 
 Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczam, że zapoznałem się ze 
stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z 
rezygnacji z oględzin w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty /* 
 
Składam ofertę na zakup: ………………………………………….. 
 
 
 
 
 
w kwocie ……………..zł brutto ( słownie złotych: ………………………………). 
 
 
 

 
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium. 
 
Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod 
względem oferowanej ceny – kwota wadium została zaliczona na poczet ceny. 
 
Warunki zapłaty: ……………………….. 
 
W załączeniu: 
 
……………………………. 
 
      …………………………….. 
* niepotrzebne skreślić  
       


