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Biała Podlaska 27.03.2019r 

 
 
 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na 

sprzedaż samochodu marki Nissan Primastar.  

 
Rozdział I NAZWA I ADRES  SPRZEDAJĄCEGO 

 

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury  

Regon: 030158568 

NIP: 537-12-52-744 

Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31  

Adres poczty elektronicznej: biuro@gokbp.pl 

Adres strony internetowej: gokbp.pl 

Nr telefonu: 516200801  

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30, czwartki od 8:00 do 16:00 

 
Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU  SPRZEDAŻY  

 

Samochód Osobowy 

Marka – NISSAN PRIMASTAR 

Rok produkcji –2004 

Nr nadwozia – VSKJ4ACA6UY555036  

Moc silnika – 74 kW 

Pojemność silnika – 1870,00 cm
3
 

Stan licznika – 313037 km 

Nr rejestracyjny – LB 29400 

Liczba miejsc siedzących – 9 

Data ważności przeglądu technicznego – do 16/08/2019r. 

 

 

1. Pojazd zarejestrowany na Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej. Samochód ma 

uszkodzony silnik a kalkulacja naprawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

Ocena stanu technicznego oraz wycena samochodu przeprowadzona przez rzeczoznawcę 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  
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2. Cena wywoławcza 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).  

 

Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać na placu przy świetlicy wiejskiej w 

Ciciborze Dużym począwszy od 03.04.2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w 

godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu terminu – Dariusz Chorąży tel. 500260888, Piotr Trzeciak tel. 

516200810  

 

Rozdział III TRYB, MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU 

 

Pisemny przetarg ofertowy zostanie przeprowadzony w Gminnym Ośrodku Kultury w Białej 

Podlaskiej. Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Oferta na zakup 

samochodu Nissan Primastar nie otwierać przed 18.04.2019 r. do dnia 15.04.2019 r. do godz. 

15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2019 r. o godz. 10.00 , w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Biała Podlaska. 

Nabywcą zostanie uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu samochodu spośród ofert 

nie podlegających odrzuceniu, biorących udział w postępowaniu. Oferowana cena powinna 

być co najmniej równa cenie wywoławczej. 

W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg zostanie 

przeprowadzony w formie aukcji między tymi oferentami. 

O miejscu i terminie aukcji zostaną powiadomieni oferenci, którzy złożyli równorzędne 

oferty.  

 

Rozdział IV WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA ORAZ 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA 

 

Pisemne oferty należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

ogłoszenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Nissan Primastar 

nie otwierać przed 18.04.2019 r.”. Oferty należy składać do sekretariatu Gminnego Ośrodka 

Kultury, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska do dnia 15.04.2019 r. do godz. 15.00. 

 

Rozdział V INFORMACJE DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERTY 

 

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym 

miejscu, a także gdy nie zwiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby 

prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty niezwłocznie zawiadomiony 

zostanie oferent. 

Sprzedający zastrzega sobie, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybierania 

którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn. 

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

Umowa na sprzedaż samochodu zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu. 

Wszelkiego rodzaju koszty transakcji oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego. 

 

Pytania dotyczące przetargu należy kierować pisemnie do Gminnego Ośrodka Kultury,                         

ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska lub drogą mailową na adres biuro@gokbp.pl do dnia 

14.04.2019 r. Odpowiedzi na pytania będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej 
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gokbp.pl w biuletynie informacji publicznej w zakładce Sprzedaż. Do niniejszego przetargu 

nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

1. Wzór oferty – załącznik nr 1 

2. Kalkulacja naprawy – załącznik nr 2 

3. Ocena stanu technicznego i wycena samochodu załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

          

               Dyrektor  

Gminnego Ośrodka Kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


