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Ogłoszenie z dnia 03.01.2023 r. o sprzedaży samochodu  

Mitsubishi Outlander 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku 

Stębark 70A 

14-107 Gierzwałd 

Tel. (89) 647 22 27 

faks (89) 647 22 27 wew. 10  

strona internetowa: www.muzeumgrunwald.pl 

e-mail: biuro@muzeumgrunwald.pl 

 2. Przedmiot przetargu: 

a) marka i typ pojazdu: MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DID  

b) rodzaj pojazdu: samochód osobowy, napęd na 4 koła. 

c) nr rejestracyjny: NOS 21360, 

d) rok produkcji: 2010, 

e) data pierwszej rejestracji: 09.04.2010 r., 

f) Nr VIN: JMBXJCW8WAF501473, 

g) całkowity przebieg: 404 200 km,  

h) dopuszczalna masa całkowita: 2360 kg, 

i) pojemność silnika / moc: 1963 cm3 / 103 kW 

j) kolor powłoki lakieru: czarny, 

k) badanie techniczne ważne do: 2023-09-06, 

l) ogumienie: zużycie 40% , 

m) wyposażenie: standardowe dla tej marki/typu. Tj.:  

   1 Skrzynia biegów manualna 

   2 Radioodtwarzacz CD 

   3 Napęd 4x4 dołączany ręcznie 

  4 Relingi dachowe 

   5 Klimatyzacja automatyczna  

   6 Tapicerka materiałowa 

   7 Przyciemniane tylne szyby 

   8 Sterowanie radiem w kierownicy  

   9 Felgi aluminiowe 

   10 ABS 

  11 ESP 

   12 Uruchamianie silnika bez użycia kluczyków 

   13 System Bluetooth  

   14 Poduszka powietrzna kierowcy 

   15 Poduszka powietrzna pasażera 

   16 Kurtyny powietrzne boczne, przód i tył  

  17 Szyby regulowane elektr.  

   18 Światła p/mgielne przednie  

   19 Felgi aluminiowe 
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   20 Wskaźnik temperatury zewnętrznej   

   21 Zamek centralny zdalnie sterowany 

   22 Czujniki cofania   

   23 Elektrycznie podgrzewane lusterka boczne    

   24 Przednia szyba elektrycznie podgrzewana. 

 

 

3. Stan pojazdu: 

  Samochód w stanie technicznym SPRAWNY. Samochód użytkowany w instytucji, naprawy 

wykonywane na bieżąco. Używany – zgodnie z przebiegiem, posiada normalne ślady użytkowania. 

Odbiór samochodu – osobisty.  

 

 4. Warunki przystąpienia do przetargu: 

a)     Wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł. 

b)    Wadium wnosi się wyłącznie w PLN, numer konta sprzedającego: Bank Spółdzielczy w 

Olsztynku  40 8823 0007 2001 0100 8028 0004. 

c)     wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca 

się w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem, 

d)     wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny, 

e)     wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla 

się od zawarcia umowy. 

5. Cena wywoławcza: 

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 20 000,00 zł brutto. Nabywcy przystępujący do przetargu 

powinni wykazać się dowodem zapłaty wadium w wysokości 1000,00 zł. załączonym do oferty. 

6. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty: 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Biuro Muzeum (sekretariat) Stębark 1, 14-107 Gierzwałd 

z dopiskiem „Zakup samochodu marki Mitsubishi Outlander”. 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7:00- 15:00, nie później jednak niż do 17 stycznia 

2023 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Biura Muzeum (Stębark 70A – nowy budynek muzeum) lub 

przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Muzeum. 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu  17 stycznia 2023 r. o godz. 10:10  w Biurze 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 70A, 14-107 Gierzwałd. 

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej 

najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy 

zaoferowali jednakowe ceny. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie. 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

a)    imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, 

b)    oferowaną cenę brutto (wraz z podatkiem vat) i warunki jej zapłaty, 

c)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

d)    oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna / sprzedaży, 

e)    dowód wniesienia wadium. 
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Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu 

 

8. Odrzucenie ofert, jeżeli: 

a)     została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 

b)     brak wniesienia wadium, 

O odrzuceniu oferty komisja informuje i zwraca zapłacone wadium. 

9. Oglądanie przedmiotu sprzedaży: 

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 5,11,12,16 stycznia 2023 r. 

w godzinach 11:00 – 13:00 pod adresem: Stębark 1, 14-107 Gierzwałd po uprzednim umówieniu 

dokładnej godziny wizyty.  

Osoba do kontaktu: Iwona Siebert, tel. 89 647 22 27  

10. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu 

bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

11. Inne informacje: 

a)     komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd, 

b)    zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej 

oferty, 

c)     wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia 

i podpisaniu umowy. 

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

  

Załączniki: 

-                załącznik Nr 1 – oświadczenie 

-                załącznik Nr 2 – oferta 

-                załącznik Nr 3 – wzór umowy 

-       załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna (RODO) 

 

 

      Z upoważnienia Dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem 
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