
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM 
 
Gdynia, dnia 30.11.2020r. 
  
MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA 
ul. Hryniewickiego10  
81- 340 GDYNIA 
 
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: 
łodzi roboczej SEAPACK 80 z silnikiem wraz 
z przyczepą podłodziową model SNIPE, A12000- VIK. 
 
Treść ogłoszenia w załączniku. 
 
Ogłoszenie zamieszone na naszej stronie „ biuletyn informacji publicznej”  
od dnia 30.11.2020r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż 
łodzi roboczej z silnikiem wraz z przyczepą podłodziową. 
 

1. Nazwa i siedziba jednostki 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa  
ul. Hryniewickiego10, 81-340 Gdynia, 
FAX: 58 6205338 lub tel. 58 6615222. 
2. Miejsce i termin przyprowadzenia przetargu: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy Gdynia, ul. Hryniewickiego10, w dniu 
15.12.2020r, o godz. 10.00. 
3. Rodzaj, typ sprzedawanego sprzętu 
• łódź robocza SEAPACK 80 Vikoma, rok produkcji 1984, 

wraz z przyczepą podłodziową SNIPE; A12000-VIK, 
rok produkcji: 1980, 
o dopuszczalne masie całkowitej 5900kg. 

      4.  Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku 
            ruchomego. 
           Łódź wraz z przyczepą będące przedmiotem przetargu można oglądać od dnia 
           02.12.2020r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie Morskiej Służby  
           Poszukiwania  i Ratownictwa w Świnoujściu ul. Nabrzeże Władysława IV1 
           ( nr tel. 505050973 ). 
      5.  Wysokość wadium oraz forma i termin wniesienia. 
           Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 800zł należy wpłacić przelewem  
           najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert tj. do dnia 14.12.2020r. na rachunek  
           bankowy nr: 
           NARODOWY BANK POLSKI 
           75 1010 1140 0175 6113 9120 0000. 
      6.  Cena wywoławcza sprzedawanych składników majątku 
           * łódź robocza SEAPACK80 VIKOMA – 4500zł 
           * przyczepa podłodziowa SNIPE; A12000-VIK – 3500zł 
           kwota łączna: 8000zł brutto stanowi cenę wywoławczą. 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta 
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej  
i musi zawierać: 
1/ imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, 
2/ oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 
3/ oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego 
majątku będącego przedmiotem przetargu publicznego albo, że ponosi 
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem 
tego składnika, 
4/ dowód wniesienia obowiązującego wadium. 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. 
Koperta musi być zaadresowana wg wzoru:  

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA  
ul. Hryniewickiego10 
81-340 GDYNIA 
 
Oferta przetargowa na zakup……………  
Nie otwierać przed terminem 15.12.2020r, godz. 10.00. 



              Oferty pisemne należy składać w dni robocze ( od poniedziałku do piątku ) 
   w godz. 9.00 – 13.00 nie później jednak niż do dnia 14.12.2020r.              
              w Sekretariacie MSPiR w Gdyni ul. Hryniewickiego10. 
         9.  Organizatorowi przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania  
              którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 

10. Inne informacje 
1. Przetarg jest przeprowadzany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 21.10.2019r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (DZ.U.  

z 2019r, poz.2004). 

                    2.   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. 

                    3.  Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najkorzystniejszą  

   cenę na sprzęt będący przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być 

                         niższa od ceny wywoławczej. 

                   4.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określone  

      w pkt5, niniejszego ogłoszenia; 

                          - wadium musi być wniesione w złotych polskich na wskazany rachunek  

                            bankowy, 

                          - wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub  

                             zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7dni od dnia dokonania 

       wyboru lub odrzucenia oferty, 

    - wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, 

    - wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku oferenta, który wygrał przetarg  

       publiczny, a uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży. 

                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 określonych w pkt7 ogłoszenia, lub są  

one niekompletne, nieczytelne budzą inną wątpliwość zaś jej uzupełnienie  
lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznana jej za nową ofertę. 

3. Komisja zawiadomi niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty. 
4. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, 

komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie 
aukcji między tymi oferentami. 

5. W przypadku aukcji komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli  
równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji. 

11. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży 
1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty 

powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po 

zapłaceniu ceny nabycia. 
4. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzętu do chwili uiszczenia przez 

nabywcę całkowitej ceny nabycia. 
5. Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi  
       w całości nabywca. 



…………….     ………………….. 
Imię i nazwisko     miejscowość, data 
 
 
 
 
…………………………………. 
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: ………………….. 
 
 
 
 
       ………………………………  
       Podpis 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


