
Ogłoszenie o sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16,  działając na 

podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.  w sprawie sposobu i trybu 

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761) informuje, że przeznacza do sprzedaży: 

samochód asenizacyjny Jelcz 325 15.4 t (1 sztuka): 

nr rej. WI 55867  

rok produkcji: 1991 

przebieg:  28 833 km 

nr nadwozia: SUJP32BZC0020818 

pojemność silnika/  moc silnika: 11000 cm
3
 / 162 kW (220 KM) 

dop. masa całkowita / ładowność:  15400 kg / 7200 kg 

liczba cylindrów / układ cylindrów: 6 / rzędowy 

kolor kabiny: pomarańczowy 

skrzynia biegów: manualna 

data zakończenia badania technicznego: 26.10.2011 r. 

cena wywoławcza: 2 400 zł brutto 

 

Przedmiotem przetargu jest pojazd niebędący w bieżącej eksploatacji, niesprawny technicznie, brak 

możliwości uruchomienia silnika, niesprawny układ zasilania w paliwo (pompa wtryskowa), niesprawny 

akumulator rozruchowy, skorodowany. 

 

Aby wziąć udział w przetargu należ spełnić następujące warunki: 

1. Złożyć ofertę w kancelarii ogólnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (parter), ul. Koszykowa 16, 00-

564 Warszawa, w terminie do dnia 13 sierpnia 2012 r., do godz. 12.30. Wzór formularza oferty 

w załączeniu. 

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od daty otwarcia ofert. 

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych. 

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta oraz opisaną 

w następujący sposób:  

„Oferta na zakup samochodu NIE OTWIERAĆ przed dniem 13 sierpnia 2012 r.  godz. 12:30” 

3. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz numer kontaktowy oferenta 

b. datę sporządzenia  oferty 

c. oferowaną cenę brutto 

d. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu lub oświadczenie że 

oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

e. dokument lub kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 



4. Wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej pojazdu, co stanowi 120 zł (słownie: sto 

dwadzieścia złotych). Wadium zalicza się na poczet ceny. 

Wadium należy wpłacić wyłącznie w pieniądzu, w kasie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 

Warszawie, przy ul. Koszykowej 16, najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2012 r. do godz. 11.30. 

Zwrot wadium nastąpi z kasy Urzędu w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia 

oferty. W przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, 

wadium nie podlega zwrotowi. 

Inne informacje dotyczące przetargu 

1. Komisja odrzuci złożoną ofertę w przypadku, gdy: 

a. oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium. 

b. oferta nie zawiera danych określonych w pkt. 2 przedmiotowego ogłoszenia lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 

uznania jej za nowa ofertę. 

O odrzuceniu oferty Oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie. 

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie zostaną rozpatrzone. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, w dniu 13 sierpnia 

2012 r. o godz. 12.45 w pokoju nr 38 ( III piętro). 

3. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą oferowaną cenę. 

4. O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie po otwarciu ofert. 

5. Umowa przedmiotu sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd do Spraw 

Cudzoziemców. Odbiór pojazdu nastąpi niezwłocznie po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o 

wniesione wadium. Nabywca zobowiązany jest wpłacić oferowaną kwotę w terminie 7 dni od dnia 

powiadomienia o wyborze oferty i zawarcia umowy. 

6. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie 

przeprowadzona aukcja między tymi oferentami. O terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji Urząd 

poinformuje oferentów telefonicznie. 

7. Urząd do Spraw Cudzoziemców nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w 

przetargu pojazdu. Przed złożeniem oferty, Oferent powinien zapoznać się ze stanem technicznym 

pojazdu. Pojazd można oglądać w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 

Otrębusy, woj. mazowieckie, po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. Bożeną Myszak tel. 22 729 80 

19, 729 80 73, 729 80 71 wew. 121 lub  p. Grzegorzem Milerem wew. 105 (od poniedziałku do piątku, 

w godzinach 9.00 – 15.00). 

8. Oferent we własnym zakresie pokryje koszty związane z odbiorem pojazdu z miejsca postoju w 

ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku. 

9. O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie po otwarciu ofert. 

10. Urząd do Spraw Cudzoziemców zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

 

 


