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  OGŁOSZENIE 

 
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej z siedzibą  w Słupsku, ul. Partyzantów 31A, ogłasza przetarg 

nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego, używanego 
 marki  FORD TRANSIT FURGON –  300L.  

 

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, w zakresie gospodarki majątkiem trwałym obowiązującym  w 

Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, ogłasza pisemny  przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu 

ciężarowego używanego, marki : FORD TRANSIT FURGON-  300L,  będącego własnością Galerii. 

I.  Przedmiot przetargu 

Marka pojazdu                                                     - FORD  

Typ, model                                                          -  FAGY TRANSIT FURGON 300 L  

Rodzaj nadwozia                                                 -  VAN 

Numer rejestracyjny                                            -  GS 33066 

Rodzaj pojazdu                                                   -  Samochód ciężarowy 

Rodzaj paliwa                                                     -  Olej napędowy 

Rok produkcji                                                      -  2003 

Liczba osi                                                           -  2/4 

Rodzaj skrzyni biegów                                       -  manualna 

Rodzaj silnika                                                    -  wysokoprężny 

Moc silnika                                                        -  92 kW 

Pojemność silnika                                             -  1998 cm3 

Ilość miejsc                                                       -  9   

Przebieg kilometrów                                         -  394920 

Data pierwszej rejestracji                                 -  22.07.2003 rok 

VAT (%)                                                           -   23 

Cena wywoławcza brutto                                 -   7.400,00 PLN 

Informacje dodatkowe  :  

Pojazd posiada badanie techniczne wydane przez stację kontroli pojazdów ważne do dnia 05.11.2016 roku. 

Samochód został zakupiony przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku, jako używany w roku 2006. 

Samochód  jest  oszklony, przystosowany do przewozu  9 osób, istnieje możliwość demontażu foteli do przewozu osób, 

co umożliwia zwiększenie przestrzeni ładunkowej pojazdu.  Sprzedający jest jedynym właścicielem pojazdu.  

Pojazd jest wolny od wad prawnych i nie jest obciążony prawami osób trzecich. 
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1. Oferty  z deklarowana ceną nabycia w zamkniętych kopertach, należy składać w sekretariacie Bałtyckiej Galerii Sztuki 

Współczesnej w Słupsku, przy ul. Partyzantów 31A,  do dnia 29 kwietnia  2016 roku, do godziny 12.00.  

(wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia) 

2.  Ofertę, pod rygorem odrzucenia, należy składać wg wzoru formularza oferty załączonego do niniejszego ogłoszenia. 

Oferta musi zawierać :  

a) imię i nazwisko  oraz adres  lub nazwę (firmy) i siedzibę Oferenta,  a także NIP,  

b) oferowana cenę brutto wyższą niż cena wywoławcza podana w niniejszym ogłoszeniu, 

c) oświadczenia Oferenta że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, lub o zrzeczeniu się roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady jawne przedmiotu umowy,  

d) dowód wniesienia obowiązkowego wadium. 

Brak w/w danych skutkuje odrzuceniem oferty. 

3.  Komisyjne otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu odbędzie się w dniu 29 kwietnia  2016 roku, o godzinie 

12.15 w gabinecie Dyrektora BGSW, pokój na I piętrze,  przy ul. Partyzantów 31A w Słupsku. 

4. Przystępujący do przetargu  ( Oferenci )  zobowiązani są do wpłacenia wadium przed upływem terminu składania ofert 

w formie pieniężnej  w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset  złotych). Wadium należy wnieść wyłącznie 

przelewem na  rachunek bankowy BGSW w Słupsku, w ALIOR BANK S.A Słupsk, NR 03 2490 0005 0000 4520 9789 

8379,  z dopiskiem : ”Wpłata wadium – sprzedaż samochodu używanego BGSW w Słupsku”. Dowód wniesienia wadium 

tj. kopię potwierdzenia dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 

5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli Oferent którego oferta zostanie wybrana,  uchyli się od zawarcia 

umowy  sprzedaży w ciągu 7 dni od  wyboru oferty lub mimo zawarcia umowy sprzedaży nie zapłaci całości ceny 

nabycia w terminie 7 dni od zawarcia umowy  sprzedaży 

6. 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 na konto bankowe wskazane przez  Oferentów. 

7. Miejsce i termin  w którym można oglądać samochód: 

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, ul. Partyzantów 31A, 76-200 Słupsk, w dniach pracy sprzedającego, tj. 

od poniedziałku do piątku,  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem administracyjno-gospodarczym 

BGSW w  Słupsku,  Panią  Bożeną Wysocką, pod numerami telefonów podanymi poniżej. 

Informacji szczegółowych  w sprawie przetargu udziela  :  Bożena Wysocka, Tel. 59 8425674, wewn.27, Tel. kom. 

517452479. 

II.  Warunki przetargu 

1. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania 

przyczyn. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady przedmiotu sprzedaży oraz nie uzupełnia braków 

jego wyposażenia. 

2. Komisja przetargowa wybierze ofertę z najwyższą ceną za pojazd będący przedmiotem przetargu. 
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3. Złożenie jednej  ważnej oferty wystarczy do rozstrzygnięcia przetargu. 

4. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta który nie wniósł 

wadium,  

b) nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt I ppkt 2  niniejszego ogłoszenia albo załączone dokumenty lub 

podane informacje są niekompletne, nieczytelne lub budzą  wątpliwość  Organizatora. 

5. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta. 

6. Oferta wiąże oferenta przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert. 

7. W razie ustalenia, że kilku Oferentów przetargu zaoferowało tę samą cenę na samochód, komisja przetargowa 

postanawia o kontynuowaniu przetargu ustnego (licytacji) między Oferentami i zawiadamia o terminie licytacji. 

8. W razie przeprowadzenia licytacji zgodnie z pkt 7 stawienie się jednego Licytanta wystarczy do  odbycia przetargu. 

8. Licytacja rozpoczyna się  od wywołania ceny samochodu przeznaczonego do sprzedaży. 

9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą. 

10. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację uprzedzając obecnych po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela 

przybicia licytantowi który zaoferował najwyższą cenę. 

11. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu licytacji na rzecz nabywcy. 

 

III. Termin zawarcia umowy sprzedaży 

 

1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 7 dni  po wyborze przez Komisję przetargową najkorzystniejszej oferty. O 

wyborze jego oferty Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany.  

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po stwierdzeniu przez Organizatora wpłaty przez 

kupującego Oferenta całości ceny nabycia. 

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (wzór) – Załącznik Nr 1 

2. Umowa sprzedaży (wzór)  – Załącznik Nr 2 

           
          Dyrektor 

 
                                                                                                                      Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej  
                                                                                                                                                  w Słupsku 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        (-) Edyta Wolska 


