
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym – licytacji ustnej 

samochodu osobowego marki Fiat Doblo 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego licytację: Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie: ul. Chemiczna 10a/3, 33-101 

Tarnów 

 

2. Miejsce przetargu: 

Siedziba Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie: ul. 

Chemiczna 10a/3, 33-101 Tarnów w dniu 11.05.2022r. godz. 9.00 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód: 

Samochód można oglądać w okresie od 04.05.2022r. do 05.05.2022r. w godz. 8.00 – 

14.00 w siedzibie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w 

Tarnowie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Upoważniony 

do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu aukcji oraz udzielania 

informacji dotyczących przedmiotu przetargu jest Pan Andrzej Bodzoń, tel. 14 656-

89-34. 

 

4. Zasady przygotowania i przeprowadzenia aukcji widnieją na stronie: 

www.copow.tarnow.pl , na stronie BIP:  https://bip.copow-tarnow.pl oraz w prasie 

lokalnej. 

 

5. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych środków trwałych: 

Samochód osobowy marki Fiat Doblo, nr rej. KT 46395, szt – 1 

 Samochód 7 – osobowy 

 Moc: 88 KW (120 KM) 

 Pojemność: 1910 cm 
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 Rok produkcji: 2006 

 Stan licznika (podany na dzień ogłoszenia): 192061 km 

 Ilość miejsc: 7 

 Skrzynia biegów: manualna 5-cio biegowa 

 Rodzaj silnika: diesel 

 Data pierwszej rejestracji: 14.06.2006r. 

 Samochód z aktualnymi badaniami technicznymi do 13.01.2023r. 

 Samochód posiada aktualne ubezpieczenie ważne do  31.12.2022r. 

 

6. Wysokość ceny wywoławczej i wadium: 

Cena wywoławcza: 8900,00 złotych (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych) 

brutto. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 890,00 należy wpłacić 

przelewem na konto bankowe nr 38 1020 4955 0000 7002 0280 1934  Z dopiskiem 

„wadium - licytacja samochodowa”. Wadium musi znaleźć się na rachunku 

http://www.copow.tarnow.pl/
https://bip.copow-tarnow.pl/


bankowym Sprzedającego nie później niż na dzień przed rozpoczęciem licytacji.  

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie 

zwrócone bez oprocentowania bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a 

oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia 

samochodu. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta 

została przyjęta jako najlepsza, o najwyższej cenie , uchyli się od zawarcia umowy 

kupna- sprzedaży. 

 

 

7. Miejsce i termin prowadzenia aukcji: 

Miejsce: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie, ul. 

Chemiczna 10a/3, 33-101 Tarnów, parter, sala narad. 

Termin: 11.05.2022r., godz. 9.00 

 

8. Organizatorowi licytacji przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli 

uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę. 

 

9. Organizatorowi licytacji przysługuje prawo zamknięcia tego postępowania bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

 

10. Podpisanie umowy, zapłata ceny, wydanie przedmiotu licytacji: 

Umowa zostanie podpisana w terminie do 3 dni od daty przeprowadzenia licytacji. 

Termin zapłaty zgłoszonej ceny: nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy na 

wskazane w umowie konto bankowe. 

Wydanie przedmiotu aukcji nastąpi po podpisaniu protokołu i zaksięgowaniu kwoty 

zapłaty. 
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