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WARUNKI UCZESTNICTWA (WU) 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM OFERTOWYM 

 

1. Nazwa przetargu : „Sprzedaż samochodu” 

Tematem przetargu jest sprzedaż samochodu służbowego z zachowaniem wymogów oraz zasad określonych Zasadami 
gospodarowania ruchomościami przyjętych Uchwałą Nr V/33/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 28 stycznia 2019 r. 

SKODA FABIA 1,9 diesel – nr rej. KR 7212U – rok pr. 2004 

2. Oględziny powyższego samochodu można dokonać codziennie : od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 na 
terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 

3. W formularzu oferty (zał. Nr 1 WU) należy podać cenę jednostkową brutto (VAT – zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 
ustawy o VAT) w PLN za 1 szt. Jednak nie mniejszą niż : 

SKODA FABIA 1,9 diesel – nr rej. KR 7212U – rok pr. 2004 – przebieg w km 266 629 - cena 3 860,00 zł brutto 

4. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione samochody w terminie 7 dni od daty otrzymania noty 
księgowej , wystawionej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na konto : 32 1020 2892 0000 5802 0667 3281 

5. Po zapłacie powyższej noty księgowej za samochody (wpływ należności na konto) Kupujący w terminie 7 dni we własnym zakresie 
i na własny koszt dokona odbioru zakupionych samochodów z placu składowego w obecności pracownika ZDW od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie: 

- oferty cenowej – załącznik nr 1 

- zaparafowanego projektu umowy wraz z uzupełnieniem danych (PESEL; NR. Dowodu Osobistego) – załącznik nr 2 

- oświadczenia – załącznik nr 3 

Sprzedający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Warunkach Uczestnictwa sposób sprzedaży. 

7. Ofertę pisemną oraz zaparafowany projekt umowy należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 ; 30-085 Kraków w terminie do 05.08.2022 r. do godziny 10:00 

Kopertę należy oznaczyć : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie : „Oferta – sprzedaż samochodu” 

8. Termin związania z ofertą : 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

9. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.08.2022 r. o godzinie 11:00 w pok. Nr 316  

10. ofertę należy przygotować wypełniając formularze  stanowiące załączniki do niniejszego Warunków Uczestnictwa (oferta cenowa; 

zaparafowany projekt umowy , oświadczenie) 

11. wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku  

12. Informację w sprawie przetargu udziela : Ryszard Kujacz tel. 511 987 151 w godzinach od 8:00 do 14:00 

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

14. Jeżeli nie można wybrać oferty przedstawiającej najkorzystniejszą cenę oferowaną ze względu na to , że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie Sprzedający wezwie Kupujących którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Sprzedającego ofert dodatkowych. Kupujący składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowanych w 
złożonych ofertach. 

 

http://www.zdw.krakow.pl/

