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Warszawa, 11 sierpnia 2020 r. 

 

OGŁOSZENIE KANCELARII SENATU O SPRZEDAŻY SAMOCHODU HONDA 

ACCORD 2.0 nr rej WI 9773M W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO  

 

1. Nazwa i siedziba jednostki  

 Kancelaria Senatu 

 ul. Wiejska 6/8 

 00-902 Warszawa 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 09.09.2020 r. o godz. 12.30, w Kancelarii Senatu  

ul. Frascati 2, 00-902 Warszawa, w sali nr 209. 

 

3. Rodzaj, typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego 

 Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy Honda Accord 2.0 o nr rej. WI 9773M.  

Dane techniczne: nr VIN JHMCU1530BC200252, pojemność silnika 2,0l (1997 cm3), 115 kW 

(156KM), benzyna, skrzynia biegów manualna, rok produkcji 2010, sedan, przebieg na dzień  

24 maja 2020 r. 161 630 km. Wersja comfort, kolor czarny, tapicerka welurowa, radioodtwarzacz 

CD. Informacje dodatkowe: komplet 4 szt. opon letnich na felgach. 

 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składnik rzeczowy majątku ruchomego będący 

przedmiotem sprzedaży 

Samochód można obejrzeć w dniach 18 sierpnia – 4 września 2020 r. w godz. 9 - 15 przy  

ul. Augustówka 6 w Warszawie. W celu dokonania oględzin samochodu, należy zgłosić się 

telefonicznie do pracownika Kancelarii Senatu Pana Jakuba Miszczuka, nr tel. 601 335 755 

najpóźniej do godz. 16.00 dnia roboczego poprzedzającego oględziny. Na oględziny należy 

zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 

5. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej, tj. 2 780 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych). 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Kancelarii Senatu NBP O/O Warszawa: 

nr rachunku 18 1010 1010 0023 6513 9120 0000 z adnotacją: Wadium w przetargu publicznym 

dotyczącym samochodu Honda Accord 2.0 nr rej. WI 9773M 

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne wykazane były na 

rachunku bankowym Kancelarii Senatu przed otwarciem ofert, tj. do dnia 9 września 2020 r. do 
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godz. 10.00 - pod rygorem uznania, że warunek wniesienia wadium przez oferenta nie został 

spełniony. 

Wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie i formie będzie sprawdzone podczas 

rozpoczęcia przetargu. 

Niewniesienie wadium we wskazanym terminie i formie spowoduje odrzucenie oferty. 

 

6. Cena wywoławcza 

Cena wywoławcza samochodu Honda Accord 2.0 nr rej. WI 9773M wynosi  brutto 27 800,00 

zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset złotych zero groszy). 

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta 

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie wg wzoru w formie pisemnej i zawierać pod 

rygorem odrzucenia oferty: 

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej lub firmę i adres 

siedziby oferenta; 

2) numer PESEL/NIP/KRS; 

3) oferowaną cenę za przedmiot przetargu; 

4) oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki zapłaty za przedmiot przetargu 

publicznego; 

5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku 

ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego 

składnika; 

6) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w 

ogłoszeniu Kancelarii Senatu o sprzedaży samochodu Honda Accord 2.0 nr rej.  

WI 9773M w trybie przetargu publicznego; 

7) oświadczenie oferenta, że akceptuje wzór umowy sprzedaży; 

8) podpis oferenta. 

2. Oferta powinna zawierać ponadto: 

a) datę; 

b) dane kontaktowe: nr telefonu lub adres e-mail. 

Niepodanie danych, o których mowa w lit. a) i b), nie powoduje odrzucenia oferty. 

Wzór oferty oraz umowy sprzedaży w załączeniu. 

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta powinna 

być zaadresowana wg poniższego wzoru: 
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Kancelaria Senatu 

Biuro Administracyjne 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa 

OFERTA W PRZETARGU PUBLICZNYM 

 OGŁOSZONYM W CELU SPRZEDAŻY  

SAMOCHODU HONDA ACCORD 2.0 nr rej. WI 9773M 

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 09.09.2020 R. DO GODZ. 12:30. 

 

 Oferta jest wiążąca przez 14 dni od dnia otwarcia ofert. 

 Termin składania ofert upływa 9 września 2020 r. o godz. 10.00. 

 

Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca (kuriera) w punkcie podawczym 

Kancelarii Senatu, mieszczącym się w budynku „N” Kancelarii Sejmu, przy al. Na Skarpie 16 w 

Warszawie, od strony Parku Kultury im. Rydza Śmigłego, w dniach od poniedziałku do piątku, w 

godz. 8:00- -16:00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 

 

9. Kancelarii Senatu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z 

ofert, bez podania przyczyn. 

 

10. Informacja o treści przepisów § 16, § 17 i § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21  

października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami 

rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004) 

 

Treść § 16, § 17 i § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21  października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 

Państwa (Dz. U. poz. 2004): 

 „§ 16.  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 

10% ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem 

sprzedaży. 

2. Wadium wnosi się w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy. 

3. 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. 

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, 

uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

§ 17.   1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu publicznego zawiera: 

1)  imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta; 

2)  oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; 
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3)  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego 

będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki 

wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika; 

4)  inne dane wymagane przez organizatora przetargu publicznego, określone w ogłoszeniu o 

przetargu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i 

terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu publicznym. 

§ 19.  1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

1)  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium; 

2)  nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby 

prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

2. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.”. 

 

11. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży i warunki zapłaty za przedmiot przetargu 

1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej 

oferty, z zastrzeżeniem, że w razie kontynuowania przetargu w formie aukcji - pkt 12.4 

niniejszego ogłoszenia - zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z chwilą przybicia.  

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zawarcia umowy sprzedaży. Złożone wadium zalicza się na poczet ceny. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia. 

4. Koszty nabycia samochodu ponosi nabywca. 

 

12. Pozostałe informacje 

1. Kancelaria Senatu ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg publiczny na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 

Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004). 

2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód. 

3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu publicznego. 

4. W razie ustalenia, że co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, 

przetarg publiczny będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja 

przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu 

przeprowadzenia aukcji. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium we wskazanym 

w pkt 5 niniejszego ogłoszenia terminie i formie. 

6. Wadium wnosi się w pieniądzu. 
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7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia 

oferty. 

8. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

9. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, 

uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

10. Zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego jednostki organizacyjnej 

nie mogą nabyć w trybie przetargu publicznego: 

1)    kierownik jednostki; 

2)    główny księgowy jednostki; 

3)    osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce; 

4)   osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników oraz 

praw do kategorii majątku zbędnego lub zużytego; 

5)    osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 1-4, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości 

co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w pkt 1 - 4. 
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- WZÓR OFERTY - 

 

…………………………………………….. 

                               (data)  

       

 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko/firma) 

 

………………………………………………. 

 

………………………………………………. 

(adres zamieszkania/adres siedziby) 

 

………………………………………………. 

(Nr PESEL/NIP/KRS) 

 

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

(nr telefonu lub adres e-mail) 

 

 

OFERTA 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1) składam ofertę zakupu samochodu Honda Accord 2.0 nr rej. WI 9773M za cenę 

……………………. zł brutto (słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………………….); 

2) zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu Kancelarii Senatu  

o sprzedaży samochodu Honda Accord 2.0 nr rej. WI 9773M w trybie przetargu publicznego;  

3) akceptuję warunki zapłaty za przedmiot przetargu publicznego, tj. zapłacę cenę nabycia w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży; złożone wadium zalicza 

się na poczet ceny; 

4)  zapoznałem się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem 

przetargu publicznego/ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z 

zapoznania się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem 

przetargu publicznego*; 

5) akceptuję wzór umowy sprzedaży. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

          

 

        ………………………………….. 

                                                                                                             (podpis) 
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- WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY - 

 

UMOWA Nr …………………………. 

 

Dnia ……………………… r. w Warszawie pomiędzy: 

Kancelarią Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, NIP: 5262207733, REGON: 001393800, 

zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………… 

a 

…………………………………………………………… 

(dane osoby fizycznej/przedsiębiorcy) 

KRS: ……………. /NIP: ………………, REGON: …………………, zwanym dalej Kupującym, 

zwanymi łącznie jako „Strony” 

została zawarta umowa treści następującej: 

 

§ 1. 

1.  Strony zgodnie oświadczają, że przedmiotem umowy jest samochód osobowy: 

marka     …………………………… 

numer rejestracyjny    …………………………… 

numer identyfikacyjny (VIN)   …………………………… 

rok produkcji    …………………………… 

kolor     …………………………… 

przebieg    …………………………… 

2.  Sprzedawca oświadcza, że samochód opisany w ust. 1 jest wolny od jakichkolwiek wad 

prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania 

bądź zabezpieczenia. 

 

§ 2. 

1.  Sprzedawca sprzedaje stanowiący jego własność samochód osobowy opisany w § 1 ust. 1,  

a Kupujący kupuje go za cenę brutto …………………. zł (słownie: …………………..).  

2.   Sprzedaż samochodu następuje w wyniku przeprowadzenia przetargu publicznego w trybie  

i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21  października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 

Państwa (Dz. U. poz. 2004). 
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§ 3. 

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu i nie 

będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

 

§ 4. 

1. Kupujący wpłaci cenę nabycia, o której mowa w § 2 ust. 1, na rachunek Sprzedawcy  

w NBP O/O Warszawa: nr rachunku ……………………, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Złożone wadium zalicza się na poczet ceny. 

2. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień wpływu ceny nabycia na rachunek bankowy 

Sprzedawcy. 

3. Wydanie samochodu osobowego, wraz z dokumentami i rzeczami o których mowa w § 5, 

nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego ceny Sprzedawcy. 

4. Wydanie samochodu osobowego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

podpisanego przez Strony. 

5. Własność samochodu osobowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, przechodzi na Kupującego  

z chwilą wydania. Z tą chwilą przechodzi na Kupującego niebezpieczeństwo przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia samochodu. 

 

§ 5. 

Sprzedawca wraz z samochodem wyda Kupującemu: 

1) dowód rejestracyjny pojazdu; 

2) kartę pojazdu; 

3) 2 komplety oryginalnych kluczyków; 

4) książkę gwarancyjną pojazdu; 

5) polisę ubezpieczeniową OC Nr …………………………; 

6) wyposażenie dodatkowe pojazdu: ……………………… 

 

§ 6. 

1.  Wszelkie koszty związane z niniejszą umową ponosi Kupujący. 

2.  Sprzedawca oświadcza, że na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r.  

o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815, z późn. zm.) jest 

zwolniony od podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

§ 7. 

Kupujący zobowiązuje się do niewykorzystywania nazw „Senat” oraz „Kancelaria Senatu”  

w jakiejkolwiek publicznej akcji promocyjnej, reklamowej, czy referencyjnej. 
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§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21  października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004) oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony będą starały się załatwić 

polubownie, a w przypadku niemożności porozumienia poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Sprzedawcy. 

 

§ 11. 

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

 

                     

 

     SPRZEDAWCA                          KUPUJĄCY 

 


