
Dobrzejewice, 03.11.2015 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E  

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach  

o DRUGIEJ AUKCJI na sprzedaż autobusu 15-to miejscowego 

FORD TRANSIT 

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego: 

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 

Dobrzejewice 62 

87-123 Dobrzejewice 

2. Miejsce i termin aukcji:  

Aukcja odbędzie się w siedzibie Sprzedającego w Dobrzejewicach w dniu 19 listopada 

2015 r. o godzinie 9
00 

3. Opis autobusu:  

− marka, model: ford transit 350L 

− homologacja: autobus 15-to miejscowy (14+1), przystosowany do przewozu dwóch 

osób na wózkach inwalidzkich 

− VIN: WF0LXXTTFL5A48821 

− nr rejestracyjny: CTR 08KM 

− rok produkcji: 2005 

− przebieg: 420.530 km 

− silnik: diesel, 2.4 l 

− wyposażenie: podniesiony dach, drzwi boczne przesuwne, tylne drzwi 

dwuskrzydłowe, klimatyzacja dwustrefowa manualna, nowe fotele (2014r.), radio CD 

z mikrofonem, komplet kół zimowych, elektrycznie otwierane szyby przednie, szyba 

przednia ogrzewana, podjazdy aluminiowe dla wózków inwalidzkich, pasy do 

mocowania wózków inwalidzkich, hak holowniczy. 

4. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawaną ruchomość:  

Autobus będący przedmiotem aukcji można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego od dnia 

ukazania się ogłoszenia do dnia 18 listopada 2015 r. w dni powszednie, w godzinach od 9
00

 

do 14
00

, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 56 637 92 87). 

5. Wartość pojazdu: 

Wartość szacunkowa: 16 032,00 zł  

Cena minimalna (wywoławcza): 9.800,00 zł 

Postąpienie w aukcji: 100 zł 



6. Warunki udziału w aukcji 

W celu przystąpienia do aukcji oferent zobowiązany jest do podpisania i przedstawienia 

oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji oraz  

z warunkami aukcji, jak również, że nie wnosi on żadnych zastrzeżeń. 

Podmioty prawne, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział  

w aukcji, powinny posiadać w dniu aukcji: 

a. aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców (KRS) lub ewidencji podmiotów 

gospodarczych, 

b. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania firmy wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. 

Osoby fizyczne biorące udział w aukcji powinny posiadać dokument potwierdzający 

tożsamość. 

7. Wadium i wybór oferty: 

a. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł 

na rachunek Sprzedającego: 20 9550 0003 2024 0201 1356 0004. 

b. Sprzedający przed wywołaniem aukcji sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium  

w należytej wysokości. 

c. Do aukcji dopuszczeni zostaną jedynie oferenci, których wadium zostanie 

zaksięgowane na koncie Sprzedającego przed godziną 9
00 

w dniu 19 listopada 

2015 r. 

d. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie 

zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

e. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

f. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

− żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 

− uczestnik aukcji, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy. 

g.  Z chwilą przybicia (wyboru oferty) następuje zawarcie umowy sprzedaży 

przedmiotu aukcji. 

h. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu 

przybicia bądź w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

i. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny 

nabycia. 

8. Informacja: 

Organizator aukcji zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  

z ofert, bez podania przyczyny. 

9. Załączniki: 

a. wzór oświadczenia Oferenta 

b. projekt umowy 



DRUGA aukcja na sprzedaż autobusu 15-to miejscowego ford transit nr VIN: WF0LXXTTFL5A48821,  

nr rejestracyjny CTR08KM przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach 

 

 

 

Oświadczenie Oferenta 

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………..…………………………………., 

zamieszkały ……………………………………………………………………………………….…………………………………., 

legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………, 

działając w imieniu własnym/firmy ………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji oraz 

warunkami aukcji i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

 

 

 

…………………………………………………..………………… 

(data, podpis) 
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zawarta ………. 2015 roku w Dobrzejewicach pomiędzy Domem Pomocy 

Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach ,  

87-123 Dobrzejewice, NIP 879-20-69-217, reprezentowanym przez  

…………………………., zwanym dalej w treści umowy „Sprzedającym”,  

a ………………………………………………………….………, zamieszkałym 

w ………………………………………… PESEL ………………….., zwanym 

dalej w treści umowy „Kupującym” 
 
 
 

§ 1 

Umowę zawarto na skutek drugiej aukcji ustnej przeprowadzonej w dniu 19 listopada 
2015 roku w Siedzibie Sprzedającego. 
 

§ 2. 

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje autobus 15-to miejscowy, 
przystosowany do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich o następujących 
parametrach: 

a) marka i model:  ford FACY transit furgon 350L, 
b) rok produkcji:  2005, 
c) silnik:  2.4 diesel, 
d) nr rejestracyjny:   CTR 08KM, 
e) nr karty pojazdu:   AAA 5970630, 
f) nr identyfikacyjny VIN:   WF0LXXTTFL5A48821, 
g) nr silnika:  5A48821, 
h) przebieg:   420.530  km, 

 

będący składnikiem majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu 
Toruńskiego, pozostający w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej  
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. 

2. Stan techniczny samochodu będącego przedmiotem umowy jest znany 
Kupującemu i z tego tytułu nie wnosi on i wnosić nie będzie żadnych pretensji. 
Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawany pojazd. 

 

§ 3. 

1. Na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego, Kupujący zapłaci 
przelewem na konto Sprzedającego uwidocznione na fakturze cenę nabycia 
ustaloną w drodze postępowania aukcyjnego, to jest …………….. zł (słownie: 
……………………… złotych), pomniejszoną o wniesione wadium w wysokości 
500,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) czyli łącznie ……………………. 
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zł (słownie: ………………………..) niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź 
w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni. 

2. Jeżeli Kupujący nie uiści w terminie siedmiu dni ceny nabycia, traci wpłacone 
wadium natomiast samochód zostanie sprzedany osobie, która zaoferowała 
drugą co do wartości kwotę zakupu. 

3. Wydanie pojazdu Kupującemu nastąpi po podpisaniu niniejszej Umowy Kupna-
Sprzedaży niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia. 

4. Kupujący zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym dokona 
przerejestrowania pojazdu we właściwym Wydziale Komunikacji. 

 
§ 4. 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Sprzedający może odstąpić od umowy w chwili powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.  

 
§ 5. 

Sprzedający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki Kupującego w zapłacie należności za wyżej wymieniony pojazd. 

 
§ 6. 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 7. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8. 

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez Strony polubownie. Próba osiągnięcia rozwiązania polubownego będzie 
uważana za niedoszłą do skutku od momentu, gdy jedna ze Stron poinformuje  
o tym pisemnie drugą Stronę. 

2. Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty 
przez właściwy sąd. 

 
§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

ZA SPRZEDAJĄCEGO KUPUJĄCY: 

…………….....................…………. …………….....................…………. 
 

* * *  


