
 
 

 

 

 

 

                                                    
  

Jeziory, 26.08.2021r. 

. 

                                                                                         

                                                                       

 
                                                                                                                                    

   

           Jeziory, 62-050 Mosina | tel. (61) 89 82 300 | fax. (61) 89 82 301 | www.wielkopolskipn.pl | e-mail: sekretariat@ wielkopolskipn.pl 

 

 
 

 
1/1 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

„Sprzedaż samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER” 

 

 

1) Nazwa jednostki: 
Wielkopolski Park Narodowy 
Jeziory 
62-050 Mosina 
NIP:7773223295 
Tel. 61 89 82 305,515 357 252  spec .ds. Obsługi Parku  – Rafał Urbanowicz 
e-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl 

2) Termin składania ofert: 23.09.2021. godz.11. 00  (pok. 107) 
Termin otwarcia ofert: 23.09.2021 o godz. 12.00 ( pok. 113) 

3) Samochód wraz z dokumentami można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego  do terminu  
składania ofert po uprzednim umówieniu się telefonicznie z Panem Rafałem 
Urbanowiczem  - spec. ds. Obsługi Parku w godz. 7-15, Tel. 61 89 82 305 lub e-mail: 
administracja@wielkopolskipn.pl 

4) Przedmiotem sprzedaży jest samochód Volkswagen Transporter T5GP BiTDI MR’10 
E5 3,0t 
Dane pojazdu: 
- Rok produkcji 2013 
- Pojemność silnika: 1968 cm/ 132kW(179KM) 
- Przebieg:143245 km 
- kolor: srebrny metalik 
- rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym 
- rodzaj nadwozia: mikrobus 4 drzwiowy  8+1 osobowy 
- doładowanie: Turbosp. z chłodn. powietrza 
- liczba cylindrów/ Układ cylindrów: 4 / rzędowy 
- liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów:  2 / przedni (4x2) / manualna 
- rozstaw osi: 3400mm 
- wyposażenie dodatkowe: drzwi tylne dwuskrzydłowe + szyba ogrzewana + 
wycieraczka, 
,hak holowniczy ,lakier metalizowany, siedzenie 3-osobowe w III rzędzie, system 
nawigacji satelitarnej RNS 315. 
- paliwo: olej napędowy 
- masa całkowita pojazdu:3000 kg 

5) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wys. 5% wartości tj. 
3125 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100); przelewem na 
rachunek bankowy BGK NR 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001 z adnotacją wadium 
w przetargu  na „sprzedaż samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER” 
Za termin wniesienia  wadium uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek 
Sprzedającego. Przelew powinien być dokonany w takim terminie aby  Sprzedający 
mógł uzyskać potwierdzenie z banku, że przed upływem terminu składania ofert kwota 
wadium wpłynęła na rachunek bankowy Sprzedającego tj. 22.09.2021. Do oferty należy 
dołączyć dokument potwierdzający  dokonanie przelewu. 
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W przypadku wygrania przetargu wadium złożone przez nabywcę  zalicza się na poczet 
ceny. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg , uchylił 
się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie 
zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od 
dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 
 

6) Cena wywoławcza  62 500zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 
00/100). 

7) Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; 
-oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; 
-oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i 
czasie określonym w pkt.2 niniejszego ogłoszenia. 

8) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

9) Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeśli: 
 - została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 
oferenta, który nie wniósł wadium; 
- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt.7 lub są niekompletne, 
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 
uznania jej za nową ofertę 

10) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia zawarcia sprzedaży. 

 

 

 

Załączniki: 

-dokumentacja fotograficzna samochodu – zał. Nr1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

- OTOMOTO 

- strona internetowa WPN; 

- tablica ogłoszeń; 


