
Warszawa, dnia 11 września 2019 r. 
,, Koleje Mazowieckie – KM ’’ sp. z o.o.  
 03 - 802 Warszawa 
ul. Lubelska 26 
adres internetowy Spółki www.mazowieckie.com.pl  
tel.( 0 22) 47 – 37 – 097  
tel. kom. 603 – 609 – 218    
 

ZNAK SPRAWY: MAN2L – 011 – 34  – 2019   

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM 
 NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO   

 

Spółka ,,Koleje Mazowieckie – KM’’ sp. z. o.o. zaprasza do udziału w przetargu publicznym 
na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Mondeo Sedan 07-10 GHIA 2,0 4D,                           
będącego własnością Spółki ,,Koleje Mazowieckie - KM’’ sp. z o.o.  

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu (Sprzedającego): 

,,Koleje Mazowieckie – KM’’ sp. z o.o. 
ul. Lubelska 26  
03 – 802  Warszawa  
Tel. ( 0 22) 47 – 37 – 097   
Tel. kom. 603 – 609 – 218   
e-mail: s.koziol@mazowieckie.com.pl 
adres strony internetowej: www.mazowieckie.com.pl 

2. Tryb przetargu: 

Przetarg pisemny. 

3. Opis przedmiotów sprzedaży, parametry techniczne i użytkowe: 

Ford Mondeo Sedan  07-10 GHIA 2,0 4D 
- Data pierwszej rejestracji : 07-09-2010  
- Data następnego badania technicznego :          
26.08.2020 
- Rok produkcji : 2010  
- Pojemność silnika:  1 999,00 cm3 
- Moc silnika : 149 Kw 
- Rodzaj silnika: P- zapłon iskrowy  
- Przebieg: 245 175 km  
- Rodzaj paliwa: benzyna 
- Numer VIN: WF0DXXGBBDAP45715  
 



4. Cena wywoławcza: 

14 284,80 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery zł 80/100 
brutto); 
 
5. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać / przesyłać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 01.10.2019 r.                   
do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty) na adres:  
,,Koleje Mazowieckie – KM’’ sp. z o.o., 
Wydział Nieruchomości i Logistyki,  
03 – 802 Warszawa,  
ul. Lubelska 26, pok.02. 
Koperty/opakowanie należy oznakować poprzez zamieszczenie opisu o treści: 
,,Koleje Mazowieckie – KM ’’ sp. z o.o.  
Wydział Nieruchomości i Logistyki    
03 – 802 Warszawa, 
 ul. Lubelska 26, pok.02 
z dopiskiem ,,Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego marki Ford Mondeo 
GHIA 2,0 4D. 
ZNAK : MAN2L – 011 – 34 – 2019  
Oferty otrzymane przez Sprzedającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Kupującemu bez ich otwierania. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 
 
6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu przy ul. Lubelskiej 26,                                
03-802 Warszawa w dniu 01.10.2019 r. o godzinie 13:00  w  pok. 312. Otwarcie ofert jest 
jawne. 
 
7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy: 

Pojazd, opisany w pkt 3, można oglądać przy ul. Lubelskiej 26 w Warszawie w dni robocze 
(od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 - 15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu 
pod numerem telefonu: (0 22) 47 – 37 – 097 , tel. kom. 603 – 609 – 218. 

8. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

1) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto pojazdu, należy wnieść w formie 
pieniężnej w złotych polskich do dnia 01.10.2019 r. do godziny 10:00 na rachunek bankowy 
Spółki ,,Koleje Mazowieckie – KM’’ sp. z o.o. w Warszawie nr konta bankowego                   
36 1130 1017 0020 0972 8090 0001 (decyduje termin wpływu środków na rachunek 
bankowy). 
2) Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana w przetargu zalicza się 
na poczet ceny nabycia pojazdu. 



3) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 
odrzucone zwraca się przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, po wyborze 
oferty lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
4) Wadium nie podlega zwrotowi uczestnikom postępowania w przypadku, gdy żaden                     
z uczestników przetargu  nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. 
5) Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana w przetargu  traci wadium na rzecz 
„Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o., jeżeli uchyli się od zawarcia umowy. 

9. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta. 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi 
zawierać: 
a) imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy, nr PESEL lub nazwę 
firmy  i adres siedziby oferenta, telefon kontaktowy, numer NIP; 
b) w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę prawną należy do oferty dołączyć 
aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną informację           
o wpisie do CEIDG;  
c) datę sporządzenia oferty; 
d) oferowaną cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu; 
e) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub rezygnacji                 
z takiej możliwości; 
f) dowód wniesienia wadium; 
g) parafowany wzór umowy; 
f) podpis Oferenta. 
 
10. Termin zawarcia umowy sprzedaży 

1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego. 
2. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT. 
 
11. Pozostałe informacje 

1. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: 
a) zostanie złożona przez Oferenta, który nie wniósł wadium, 
b) nie zawiera elementów, danych i dokumentów, o których mowa w pkt 9, jest niekompletna, 
nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, 
c) zaoferowana cena jest niższa niż cena wywoławcza 
3. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę będzie bezzwłocznie powiadomiony i zaproszony                                
do podpisania umowy sprzedaży pojazdu. Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi 
nabywca.  
4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę sprzedaży w terminie 7 dni po podpisaniu 
umowy. 
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy                         
sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy Spółki ,,Koleje Mazowieckie - 
KM’’  nr 33 1130 1017 0020 0972 8020 0006.  



12. Zastrzeżenia  

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny                        
lub zakończenia  przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. 
 
 
 
Do pobrania na stronie internetowej: www.mazowieckie.com.pl  

1. Formularz ofertowy  
2. Umowa sprzedaży  

 


