
R E G U L A M I N 

Tryb postępowania: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu pisemnego. 

 Cel postępowania: 

Celem postępowania jest: 

- sprzedaż samochodu osobowego 

- uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży 

Organizator: 

Organizatorem przetargu pisemnego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec. 

1.Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu 

ul. Szkolna 8     

18-230 Ciechanowiec                               

tel.fax.862771134 

strona internetowa:  www.zsoiz-ciechanowiec.pl.  

   

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu :  

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 28  kwietnia 2017r. ( piątek) o godz. 14:30 

w  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza  

w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, sala nr 1.46. 

 

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku :  

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w obecności pracownika w 

siedzibie Sprzedającego tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Ciechanowcu ul. Szkolna 8,  w dni robocze od godz. 8ºº do 15ºº  w terminie od dnia 

ogłoszenia przetargu od 20.04.2017r. 

 

Rodzaj i typ samochodu :  

a/ marka i typ pojazdu :  TOYOTA COROLLA  (E15EJ(A)-  5 osobowy  

b/ nr rejestracyjny : BWM 40JV 

c/ rok produkcji : 2007  

d/ data pierwszej rejestracji : 31.12.2007 

e/ nr identyfikacyjny (VIN) : JTNBV56E70J001789  

f/ wskazania drogomierza :  340611 ( dane na dzień  20.04.2017)  

g/ dopuszczalna masa całkowita :  1760 kg  

h/ rodzaj nadwozia :   AA 

i/ rodzaj silnika :  BENZYNA 

j/ pojemność/moc silnika: 1598cm³  

k/ rodzaj skrzyni biegów :  ręczna 

l/ kolor powłoki lakieru :  szary 

ł/ termin upływu ubezpieczenia :  30.12.2017 

m/ termin badania technicznego :  18.04.2018. 

    

Samochód posiada wyposażenie standardowe :  

http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/


Radio fabryczne, klimatyzacja , ABS, wspomaganie kierownicy, przednie i boczne poduszki 

kierowcy i pasażera 6 szt., szyby regulowane elektrycznie przednie i tylne, komputer pokładowy, 

elektryczne regulowane i podgrzewane boczne lusterka, tapicerka szara, zamek centralny, 

autoalarm,  komplet opon zimowych, pierwszy właściciel, samochód serwisowany w salonie 

TOYOTY, pełna historia samochodu, samochód bezwypadkowy , ASR (stabilizacja toru jazdy), 

silnik na łańcuszku rozrządu, oryginalny przebieg. 

Uszkodzona tapicerka fotela kierowcy. 

Na stanie pojazdu znajduje się :  

gaśnica samochodowa, apteczka, trójkąt, koło zapasowe.   

   

5.Cena wywoławcza : 20.000 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia  tysięcy  )  

   

6.Wymagania jakim powinna spełniać oferta w prowadzonym przetargu.  

   

- pisemna oferta (załącznik nr 1 )  

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu lub, że ponosi    

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (załącznik nr 2 )  

- wzór umowy kupna – sprzedaży (załącznik nr 3 )  

- oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy kupna - sprzedaży (załącznik nr 4)  

   

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

   

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu 

marki TOYOTA COROLLA  (E15EJ(A) -  5 osobowy”.  

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 8ºº – 15ºº nie później jednak niż do godz. 14:00 

dnia 28 kwietnia 2017r. w siedzibie  Zespołu  Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 

Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu,  ul. Szkolna 8,  sala nr. 45. 

Oferta jest wiążąca do 14 dni, od terminu wyznaczonego do składania ofert.  

Więcej na stronie internetowej www.zsoiz-ciechanowiec.pl . 

   

8.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  

z ofert, bez podania przyczyny.  

   

 

Regulamin wraz z załącznikami . www.zsoiz-ciechanowiec.pl.  
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Załącznik nr 1 

 

 

................................................................. 
(miejscowość i data) 

 

 

Dane Oferenta: 

 

Imię i nazwisko: ............................................................. 

 

Adres: ............................................................. 

 

............................................................. 

 

PESEL/REGON: ............................................................. 

 

Nr NIP: ............................................................. 

 

Dowód osobisty (seria i nr): ............................................................. 

 

Telefon: ............................................................. 

 

Adres e-mail: ............................................................. 

 

 

 

 

 

OFERTA 

1. Odpowiadając na ogłoszenie w pisemnym przetargu nieograniczonym, którego 

przedmiotem jest zbycie będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu samochodu służbowego 

marki  :  TOYOTA COROLLA  (E15EJ(A) -  5 osobowy,   

Nr. rej. BWM 40JV- składam ofertę zakupu przedmiotowego samochodu za 

kwotę...........................................zł brutto, słownie 

złotych:........................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu oraz warunkami 

zawartymi w ogłoszeniu przetargu pisemnego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że jestem zobowiązany/a treścią oferty do dnia przeniesienia własności 

samochodu. 



4. Oświadczam, że znany mi jest stan techniczny samochodu marki TOYOTA COROLLA  

(E15EJ(A), rok produkcji 2007, o numerze rejestracyjnym BWM 40JV 

będącego przedmiotem przetargu i nie wnoszę uwag co do jego stanu. 

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu i jego załącznikami, 

przyjmując go bez zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 
............................................................... 

(czytelny podpis składającego ofertę) 



 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

Ciechanowiec,  dnia ……………… 
 

 

 
 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

/Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/ 

 

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem przedmiotu i ponoszę 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin pojazdu. 

 

 

 

 

…………………………………. 
/ podpis oferenta/ 



 

Załącznik nr 3 

 

 

 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY POJAZDU MECHANICZNEGO 

 

 

 
Zawarta w ............................................................, dnia.....................................pomiędzy: 

Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 

Ciechanowcu reprezentowanym przez :  

Eugeniusza Święckiego  - Dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 

Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu  

 

ul. Szkolna 8 ; 18 – 230 Ciechanowiec 

NIP: 722 – 11 – 77 – 999  

Zwaną/ym dalej SPRZEDAJĄCYM 

a 

Panią/Panem/Firmą..................................................................................................................................... 

Adres: ......................................................................................................................................................... 

Nr PESEL/NIP: .......................................................................................................................................... 

(drukowanymi literami) 

Zwaną/ym dalej KUPUJĄCYM 

§ 1 

 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż samochodu: 

MARKA TOYOTA  MODEL COROLLA 

NR REJESTRACYJNY : BWM 40JV  PRZEBIEG: …………………………………………… 

ROK PRODUKCJI : 2007 KOLOR: szary 

NR NADWOZIA (VIN) : JTNBV56E70J001789 

zwanego dalej Pojazdem 

§2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest 

wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego 

przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

§3 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę.................................zł 

słownie zł: ................................................................................................................................................. 



Sprzedający oświadcza, iż otrzymał całość zapłaty za Pojazd, a Kupujący oświadcza, iż Pojazd został 

mu wydany. 

 

§ 4 

 

Wraz z Pojazdem Sprzedający wydaje Kupującemu: 

DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU 

1 KOMPLET / 2 KOMPLETY KLUCZYKÓW 

KARTĘ POJAZDU 

DOKUMENTY POCHODZENIA 

POJAZDU POLISA OC 

INNE 

*niepotrzebne skreślić 

 

§ 5 

 

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma żadnych ukrytych wad technicznych. 

Kupujący oświadcza, że: 

- dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu, 
- nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie 

będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 

 

§ 6 

 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w tym koszty podatku od czynności 

cywilnoprawnych, ponosi Kupujący. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................... ......................................... 
/ Sprzedający/ / Kupujący/ 



Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

Ciechanowiec, dnia ……………… 
 

 

 
 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

/Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/ 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem umowy kupna – 

sprzedaży i akceptuję treść niniejszej umowy. 

 

 

 

 

…………………………………. 
/ podpis oferenta/ 


