Mińska 65 Sp. z o.o. w Warszawie
ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Peugeot 308
SW e-HDI MR’11 wersja Active, z 2012 roku.

1.Przedmiot postępowania przetargowego:
Samochód służbowy marki Peugeot 308 SW e-HDI MR’11 wersja Active rok
produkcji 2012,
Dane techniczne pojazdu:
• 4 cylindrowy silnik diesel, objętość – 1460 cm3, o mocy 82 kW (111KM);
• manualna skrzynia biegów (napęd na przednie koła)
• Nadwozie 4 –drzwiowe, 5-osobowe
• Kolor: czarny 2 warstwowy z efektem metalicznym
• Przebieg na dzień 08.12.2021 r. – 119 630 km
• stan techniczny – dobry
• wyposażenie standardowe
1.1 Przetarg ma formę publicznego przetargu pisemnego ofertowego.
1.2 Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostanie na stronie internetowej Polskiej
Agencji Prasowej - https://www.pap.pl/przetargi
2. Nazwa i siedziba organizatora drugiego przetargu:
Mińska 65 sp. z o.o., ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa.
3. Termin związany przeprowadzeniem przetargu:
3.1 Złożenie oferty do dnia 11.01.2022 r.
3.2 Oferty składać można w formie elektronicznej na adres mailowy
p.ksiezuk@m65.pap.pl lub w formie papierowej na adres Spółki.
3.3 Wpłynięcie jednej ważnej oferty wystarczy do rozstrzygnięcia przetargu.

3.4 Oferent, którego oferta wygra przetarg będzie bezzwłocznie poinformowany i
zaproszony do podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu. Wszelkie koszty
związane z czynnościami notarialnymi, rejestracyjnymi oraz opłatami celnoskarbowymi ponosi nabywca pojazdu.
3.5 Jeżeli oferent, który wygrał przetarg w terminie do 3 dni nie wpłaci na konto
bankowe zaoferowanej sumy, traci tym samym prawo nabycia przetargowego
samochodu oraz wpłacone wadium, zaś komisja zaproponuje kupno pojazdu
następnemu oferentowi, który przedstawił kolejną najwyższą ofertę cenową.
3.6 Jeżeli dwóch lub więcej oferentów zaoferowało taką samą cenę najwyższą,
wówczas rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie aukcji pomiędzy tymi
oferentami.
3.7 Mińska 65 sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
4.1 Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach
27.12.2021 – 11.01.2022 r. na parkingu w siedzibie Mińskiej 65 sp. z o.o. ul.
Mińska 65, 03-828 Warszawa, w godzinach 10.00 – 14.00 w dni robocze (po
uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 509 592 684).
5. Cena wywoławcza dotycząca przedmiotu postępowania:
5.1 Cena wywoławcza samochodu służbowego marki Peugeot 308 SW e-HDI
MR’11 rok produkcji 2012 wynosi 20.600,00 PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy
sześćset złotych 00/100 groszy).
5.2 Oszacowana cena jest ceną minimalną. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę
niższą niż cena minimalna.
6. Wadium
6.1 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium pieniężnego w
wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 1.030,00 PLN, (słownie: tysiąc trzydzieści
00/100 złotych) wpłaconego na bieżący rachunek bankowy Mińskiej 65 nr 27 1090
1056 0000 0001 3018 5781 w terminie 27.12.2021 – 11.01.2022 r., najpóźniej do
godziny 23.59 dnia 11.01.2022r.
6.2 Wadium wpłacone przez osoby, których oferty nie zostały wybrane, bądź
zostały odrzucone będzie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty;
6.3 Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny;

6.4 Wadium nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
а) żaden z oferentów drugiego przetargu nie zaproponował minimalnej ceny
początkowej;
b) jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy kupnasprzedaży lub w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy nie wpłaci
na konto bankowe Mińskiej 65 Sp. z o.o. zaoferowanej sumy.
7. Warunki udziału w przetargu:
7.1 Osoby zainteresowane składają odpowiednie podanie - ofertę, które powinno
zawierać:
7.1.1 Nazwisko, imię lub nazwę (firmy), adres i miejsce zamieszkania
aplikującego, kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej;
7.1.2 Datę sporządzenia oferty;
7.1.3 Oferowaną cenę i warunki jej spłaty;
7.1.4 Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu.
7.1.5 Oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
7.1.6 Oferta ma być po numerowana od pierwszej strony do ostatniej oraz
parafowana na każdej stronie.
7.1.7 Ważność oferty obowiązuje do momentu rozstrzygnięcia przetargu.

