
Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

 

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

podstawie 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: 

1. samochód Opel Vectra (1 szt.): 

nr rej. WI 47094  

rok produkcji: 1997 

przybliżony przebieg:  360 000 km 

pojemność silnika/  moc silnika: 2498 ccm/ 125kW (170KM) 

kolor: granatowy metalik 

skrzynia biegów: manualna 

data zakończenia badania technicznego: 26.01.2013 r. 

ocena:  nadwozie – widoczne ślady korozji; silnik – osprzęt silnika kompletny bez widocznych wad i usterek; 

wymaga przeprowadzenia naprawy, widoczne ślady oleju silnikowego w zbiorniczku wyrównawczym 

(uszkodzona uszczelka pod głowicą), brak możliwości uruchomienia (niesprawny akumulator).  

cena wywoławcza: 900 zł brutto 

  

2. samochód Opel Vectra ( 1 szt.) 

nr rej. WI 47092  

rok produkcji: 1996 

przybliżony przebieg:  370 000 km 

pojemność silnika/  moc silnika: 1796 ccm/ 85kW (116KM) 

kolor: granatowy metalik 

skrzynia biegów: manualna 

data zakończenia badania technicznego: 26.01.2013 r. 

ocena:  nadwozie – widoczne ślady korozji oraz zarysowania lakieru; silnik – osprzęt silnika kompletny bez 

widocznych wad i usterek, brak korka zbiornika spryskiwaczy; praca silnika w pełnym przedziale prędkości 

obrotowej, bez zastrzeżeń.   

cena wywoławcza: 500 zł brutto 

 

3. samochód Volkswagen Transporter 2.6t (1 szt.) 

nr rej. WI 47115  

rok produkcji: 1992 

przybliżony przebieg:  290 000 km 

pojemność silnika/  moc silnika: 1900 ccm/ 66kW (90KM) 

kolor: niebieski 

skrzynia biegów: manualna 

ocena:  poplamione obicia tapicerskie; nadwozie – pojazd po renowacji nadwozia (korozja); silnik – osprzęt 

silnika kompletny bez widocznych wad i usterek, praca silnika w pełnym przedziale prędkości obrotowej, 

bez zastrzeżeń.   

cena wywoławcza: 3 850 zł brutto 

 

 



 

4. stacjonarny agregat prądotwórczy  

a) Zespół generatora:  

Budowa: prądnica synchroniczna samowzbudna, łoże prądnicy, układ napędowy 

Parametry: nr fabryczny: 3755; rok produkcji: 1999; typ: GF 350/3/SB; moc: 150 kVA; masa własna: 630 

kg  

b) Zespół zasilający: silnik wysokoprężny – Wytwórnia silników wysokoprężnych PZL Mielec Sp. z o.o.; typ: 

SWT 11/329/1; moc: 162 kW; nr fabryczny 99020006411; rok produkcji: 1999; masa własna: 980 kg 

c) Zespół sterowania pracą urządzeń: konstrukcyjnie przestarzały, wyeksploatowany proporcjonalnie do czasu 

eksploatacji; Układ elektryczny sprawny technicznie; Układ sterowania elektronicznego sprawny 

technicznie; Panel sterowania zintegrowany z prądnicą, sprawny technicznie.  

cena wywoławcza: 15 000 zł brutto 

 

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    17 lutego 2014r., do godz. 12.00.  

Wzór formularza oferty w załączeniu. 

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od daty otwarcia ofert. 

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jeden składnik majątku. 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 składnika majątku Urzędu 

NIE OTWIERAĆ przed dniem 17 lutego 2014 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 składnika majątku, co stanowi odpowiednio:  

1) 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) dla składnika wymienionego w poz. 1 z dopiskiem 

”Wadium – sprzedaż Opel Vectra WI 47094”. 

2) 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) dla składnika wymienionego w poz. 2 z dopiskiem 

”Wadium – sprzedaż Opel Vectra WI 47092”. 

3) 192,5 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) dla składnika wymienionego w poz. 3 

z dopiskiem ”Wadium – sprzedaż Volkswagen transporter WI 47115”. 

4) 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) dla składnika wymienionego w poz. 4 z dopiskiem 

”Wadium – sprzedaż agregat prądotwórczy”. 

Wadium zalicza się na poczet ceny. 

Wadium należy wpłacić w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu: Narodowy Bank Polski O/O 

Warszawa, nr rachunku: 26 1010 1010 0031 4413 9120 0000 z dopiskiem j.w.: ”Wadium – 

sprzedaż …….” w PLN.  



Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 

tj. przed godz. 12.00 dn. 17 lutego 2014r. 

Zwrot wadium nastąpi 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 17 lutego 

2014r.  o godz. 12.30 w Sali konferencyjnej ( III piętro). 

3. Składniki majątku zostaną sprzedane 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 

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 sprzedawanych 

w przetargu składników majątku Urzędu. Przed złożeniem oferty, Oferent powinien zapoznać się ze 

stanem technicznym składnika majątku.  

Pojazd wymieniony w poz. 1 można oglądać w obiekcie Urzędu przy ul. Taborowej 33 w Warszawie 

po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. Michałem Naglewskim tel. 694 449 177    (od poniedziałku do 

piątku, w godzinach 9.00 – 15.00).  

Pojazdy i agregat wymienione w poz. 2-4 można oglądać w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie 

Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie oraz, po wcześniejszym ustaleniu terminu 

z p. Krzysztofem Olczakiem tel. 694 449 153 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00). 

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

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

i sprawdzeniu ofert. 

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

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 


