
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 6/8 

II. Przedmiot sprzedaży: 

1) samochód osobowy Toyota RAV4 

nr rejestracyjny: WE679EU 

rok produkcji: 2012 

data pierwszej rejestracji: 2012/02/08 

nr identyfikacyjny: JTMBE31V30D066864 

wskazania drogomierza: 252050km 

rodzaj nadwozia:  SUV, kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 

rodzaj/moc silnika:  benzyna/ 1987 ccm/ 116kW/ 158KM 

rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

rodzaj napędu: 4x4 

cena wywoławcza - 33000 zł brutto  

2)  samochód osobowy Hyundai i40 

nr rejestracyjny: WI9989P 

rok produkcji: 2011 

data pierwszej rejestracji: 2011/11/03 

nr identyfikacyjny: KMHLC81DBCU002725 

wskazania drogomierza: 153880km 

rodzaj nadwozia:  kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 

rodzaj/moc silnika:  benzyna/ 1999ccm/ 130kW/  177KM 

rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

rodzaj napędu: 4x2 

cena wywoławcza - 20900 zł brutto  

3)  samochód osobowy Hyundai i40 

nr rejestracyjny: WI9990P 

rok produkcji: 2011 

data pierwszej rejestracji: 2011/11/03 

nr identyfikacyjny: KMHLC81DBCU001353 

wskazania drogomierza: 185455km 

rodzaj nadwozia:  kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 

rodzaj/moc silnika:  benzyna/ 1999ccm/ 130kW/  177KM 

rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

rodzaj napędu: 4x2 

cena wywoławcza - 22700 zł brutto  



Wartość rynkowa brutto przedmiotu przetargu określona została przez mgr inż. Witold 

Zinkowski i jest zarazem ceną wywoławczą każdego z samochodów.  

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: 

Przedmiot przetargu można obejrzeć w terminie: 29.07.2019-12.08.2019 w dni robocze w 

godzinach 10-16 w siedzibie PAP przy ul. Brackiej 6/8, 00-502 Warszawa  

IV. Wysokość wadium oraz sposób jego wniesienia: 

Sprzedający żąda wniesienia wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej: 

1) [Toyota RAV4 WE679EU] -  wysokość wadium: 1650zł brutto 

2) [Hyundai i40 WI9989P] -  wysokość wadium: 1045zł brutto 

3) [Hyundai i40 WI9990P] -  wysokość wadium: 1135zł brutto 

Wadium  należy wpłacić na konto nr  92 1090 1056 0000 0001 0104 7072,  w tytule 

wpłaty należy podać: ”wadium przetarg [marka samochodu, nr rejestracyjny]”. Wadium musi 

być zaksięgowane na podanym koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia 

ofert.   

V. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Pisemne oferty można składać do dnia  12.08.2019, do godziny 15:00 w siedzibie PAP 

SA przy ul Brackiej 6/8, 00-502 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.08.2019 o 

godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Centrum Prasowego w siedzibie PAP SA przy ul. 

Brackiej 6/8, 00-502 Warszawa. 

2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania 

przyczyn. 

 

Informacji dodatkowych o przetargu udziela Zespół Obsługi Administracyjnej  

tel.  515 852 010 

 

Załączniki: 

- regulamin przetargu,  

- wzór umowy sprzedaży  

- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa w przetargu 
 

 


