
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW 
SŁUŻBOWYCH NALEŻĄCYCH DO NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
Teł: 22 45-90-660; fax. 22 45-90-808. 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
Termin składania ofert w siedzibie 
Organizatora Przetargu 
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, 
budynek nr 1, Kancelaria 
w dniu 08.05.2017 r. o godz. 11" 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 
Organizatora Przetargu przy 
ul. Konstruktorskiej 3A, 02-673 Warszawa, 
w budynku nr 1, na I piętrze, w sali 105 H w dniu 
08.05.2017 r. o godz. 12" 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:  

Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniu 28.04.2017 r. i 
05.05.2017 r. w godzinach 9.00 — 14.30, na parkingu wewnętrznym organizatora 

przetargu przy ul. Konstruktorskiej 1A, w Warszawie (02-673). 

4. 	Specyfikacja pojazdów objętych postepowaniem oraz ceny wywoławcze. 



Pojazd nr ł 

Marka i typ pojazdu Skoda Superb 111.8 T 4x4 

Numer rejestracyjny WE 3401S 

Numer nadwozia TMBCB93T099036510 

Pojemność silnika 1798 cm3  

Rok produkcji 2009 

Data pierwszej rejestracji 22.05.2009 

Rodzaj paliwa benzyna 

Przebieg 128 021 km 

Termin badania technicznego 06.05.2017 

Termin ważności polisy OC 30.06.2017 

Dokumenty pojazdu 
Karta pojazdu, 
Dowód rejestracyjny, 
Polisa OC, 
Książka serwisowa 

Opis stanu technicznego sprawny 

Miejsce postoju pojazdu 
Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i 
Gospodarki Wodne, ul. Konstruktorska 1A, 
02-673 warszawa 

Cena wywoławcza 25 900,00 zł 



Pojazd nr 3 

Marka i typ pojazdu Skoda Superb II 1.8 T 4x4 

Numer rejestracyjny WE 3406S 

Numer nadwozia TMBCB93T599036521 

Pojemność silnika 1798 cm3  

Rok produkcji 2009 

Data pierwszej rejestracji 22.05.2009 

Rodzaj paliwa benzyna 

Przebieg 144 897 km 

Termin badania technicznego 09.05.2017 

Termin ważności polisy OC 30.06.2017 

Dokumenty pojazdu 
Karta pojazdu, 
Dowód rejestracyjny, 
Polisa OC, 
Książka serwisowa 

Opis stanu technicznego sprawny 

Miejsce postoju pojazdu 
Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i 
Gospodarki Wodne, ul. Konstruktorska 1A, 
02-673 warszawa 

Cena wywoławcza 24 800,00 zł 



Pojazd nr 2 

Marka i typ pojazdu Skoda Superb II 1.8 T 4x4 

Numer rejestracyjny WE 3403S 

Numer nadwozia TMBCB93T099037043 

Pojemność silnika 1798 cm3  

Rok produkcji 2009 

Data pierwszej rejestracji 22.05.2009 

Rodzaj paliwa benzyna 

Przebieg 132 744 km 

Termin badania technicznego 11.05.2017 

Termin ważności polisy OC 30.06.2017 

Dokumenty pojazdu 
Karta pojazdu, 
Dowód rejestracyjny, 
Polisa OC, 
Książka serwisowa 

Opis stanu technicznego sprawny 

Miejsce postoju pojazdu 
Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i 
Gospodarki Wodne, ul. Konstruktorska 1A, 
02-673 warszawa 

Cena wywoławcza 25 800,00 zł 



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

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wysokości: 

Pojazd nr I - Skoda Superb II 1.8 T 4x4 (nr rejestracyjny —WE 3401S) 

2590, 00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) 

Pojazd nr 2 - Skoda Superb II 1.8 T 4x4 (nr rejestracyjny — WE 3403S) 

2580, OO zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) 

Pojazd nr 3 - Skoda Superb II 1.8 T 4x4 (nr rejestracyjny —WE 3406S) 

2480, 00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100). 

Płatne przelewem na rachunek bankowy Organizatora Przetargu do dnia 
05.05.2017 r. na niżej wymieniony rachunek 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie, 

00-955 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7 

Nr rachunku: 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093 

w tytule przelewu należy wpisać: 

„wpłata wadium w przetargu na - pojazd nr........... 

lub w formie gotówkowej wpłacając do kasy Organizatora Przetargu do dnia 08.05.2017r, do godziny 

11.00 mieszczącej się w Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej przy 

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, na II piętrze w pokoju 215. W tytule dokumentu 

potwierdzającym wpłatę wadium należy wpisać: 

„wpłata wadium w przetargu na - pojazd nr........... 

Wadium nie podlega oprocentowaniu. 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej:  

Wypełniony formularz ofertowy (w załączeniu), 
w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis 
z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG, 
w przypadku przystąpienia do przetargu osoby fizycznej należy do oferty dołączyć kopię dowodu 
osobistego, 
oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu, 



oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i ponosi odpowiedzialność 
za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 
dowi6)cl wniesienia obowiązującego wadium w oryginale w przypadku wpłaty gotówkowej w kasie 
NFOSiGW, a przypadku przelewu wydruk z systemu „potwierdzenie przelewu". 

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

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: 
nazwa i adres Oferenta; 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
ul Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 

oznaczenie koperty; 

„Oferta na zakup samochodu" 

Oferty pisemne należy składać nie później niż do dnia 08.05.2017r. do godz. 11:30 

Miejsce składania ofert: 
a) 	Oferty dostarczone osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera będą 

uznane za złożone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone do upływu wyznaczonego terminu 
czyli do 08.05.2017 r. do godziny 11:30 do Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej mieszczącej się przy ul. Konstruktorskiej 1A, 
02-673 Warszawa 
godziny pracy Organizatora Przetargu (730  - 1530)  

Przy złożeniu oferty drogą poczto wg decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą 
na ww. adres Organizatora Przetargu, a nie data stempla pocztowego (nadania przesyłki). 
Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni. 

8. 	Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zmiany ogłoszenia, odwołania przetargu albo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.  

9. 	Inne informacje 
Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego 
ogłoszenia, a w przypadku nabycia pojazdu na który złożył ofertę, oświadcza, że nie będzie 
dochodził żadnych roszczeń od sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego 
pojazdu. 
Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty 
przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej 
w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia. 
Wadium musi być wniesione wyłącznie w walucie w złotych polskich. 
Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 
odrzucone, zostanie zwrócone w sposób adekwatny do jego wniesienia: 
a) osoby, które wadium wpłaciły przelewem na rachunek bankowy Organizatora Przetargu 
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niezwłocznie lecz nie później niż w terminie do 9 dni roboczych od dnia dokonania 
wyboru lub odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem pkt 7 i 12 zdanie 3 poniżej, na rachunek 
bankowy Oferenta, z którego dokonał przelewu na rachunek Organizatora Przetargu 

b) osoby, które wpłaciły wadium w gotówce do kasy Organizatora Przetargu, niezwłocznie 
lecz nie później niż w terminie do 9 dni roboczych od rozstrzygnięciu przetargu, z 
zastrzeżeniem pkt 7 i 12 zdanie 3 poniżej, w kasie Organizatora Przetargu 

	

7) 	Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 
żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 
uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty 

ceny we wskazanym terminie. 

	

8) 	Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 
została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, 

który nie wniósł wadium, 
nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego ogłoszenia, lub 

są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, a złożenie wyjaśnień 
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

	

9) 	O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia Oferenta niezwłocznie. 
10) W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę, postępowanie 

przetargowe kontynuowane będzie, po zakończeniu otwarcia ofert, w formie aukcji 
pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę. Ceną wywoławczą będzie cena 
zaproponowana w ofertach. Przystąpienie jednego oferenta wystarczy do przeprowadzenia 
aukcji. Kwota minimalnego postąpienia została ustalona na 500 zł. 

	

11) 	Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku 
przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia wyższej ceny w przypadku aukcji. 

	

12) 	Do czasu zapłaty ceny zgodnie z ust. 10 niniejszego ogłoszenia wiążąca jest kolejna oferta z 
najwyższą ceną. Pkt 5, 7 lit. b), 10 i 11 oraz ust. 10 stosuje się odpowiednio. W sytuacji, o 
której mowa w zdaniu 1 wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zapłacie ceny przez 
wybranego pierwotnie Oferenta. 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży 
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty 
zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, 
nie dłuższym niż 7 dni. NFOŚiGW wystawi za sprzedane pojazdy fakturę VAT ze 
stawkAT zwolniony od podatku.  

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny 
nabycia oraz zawarcia umowy zakupu pojazdu. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności pojazdu do chwili zapłaty przez Kupującego 
całkowitej ceny nabycia. 
Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący. 

NFOSiGW 
Detor Biura 

, 

Andrzej Dekes 



OFERENT 

(Imię i nazwisko/nazwa firmy) 

(Miejsce zamieszkania/siedziba firmy) 

Tel. 	  

Fax* 	 

e-mail 	  

NIP- 

REGON— 	

SPRZEDAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 
Ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 

OFERTA ZAKUPU SAMOCHODU 

Ja niżej podpisany działając w imieniu wymienionego powyżej oferenta składam ofertę 
na zakup pojazdu oznaózohego nr ....... o nr rejestracyjnym ............... 

za kwotę: ..........................zł brutto, kwota z VAT, ze stawką VAT zwolniony od podatku. 

Jednocześnie oświadczam(y), że 

Zapoznałem śię z warunkami postępowania przetargowego oraz z treścią wzoru umowy. 
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń, 
co do warunków przetargu, 
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu/biorę odpowiedzialność 
za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem 
oferty)** 
Zobowiązuję się do odebrania pojazdu niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium. 
Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem 
oferowanej ceny - kwota wadium zaliczona została na poczet ceny. 

W załączeniu: 
1 	  
2 	  

miejscowość data 

* - jeżeli dotyczy 

- niepotrzebne skreślić 

czytelny podpis 



UMOWA nr 2017/ 	/NFK 
zawarta w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego, w dniu 

.r. w Warszawie pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02— 673 Warszawa, reprezentowanym przez: 

Pełnomocnika, Dominika Bąka — Zastępcę Dyrektora Departamentu Planowania i 
Sprawozdawczości, 
Pełnomocnika, Janusza Topolskiego - p. o. Głównego Księgowego, 

zwanym dalej SPRZEDAWCA, 

a 

zwanym dalej KUPUJĄCYM 

Sprzedawca i Kupujący w niniejszej Umowie zwani są łącznie Stronami. 

*1 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż Kupującemu samochodu osobowego marki 	 
rok produkcji 	, numer rejestracyjny 	, numer nadwozia 	  
o przebiegu 	krn, zwanym dalej „Pojazdem". 

*2 
Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem Pojazdu. 
Sprzedawca oświadcza, że Pojazd jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny jako 
dobry. 	 • 
Sprzedawca oświadcza ponadto, że Pojazd jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, 
w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń. 

3 
Kupujący oświadcza, że dokonał oględzin oraz przeglądu stanu technicznego Pojazdu, 
a także oznaczenia numerowego Pojazdu. 
Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno, co do 
stanu technicznego Pojazdu, jego właściwości, jego wszystkich parametrów, a także 
oznaczenia numerowego Pojazdu i dowodu rejestracyjnego. 

*4 
Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje Pojazd za cenę 	 PLN brutto 
(słownie: 	  
Strony ustalają, że płatność nastąpi po podpisaniu umowy. 
Kwota określona w ust. 1 zostanie zapłacona w walucie polskiej na podstawie faktury 
VAT ze stawką zwolniony z VAT od podatku, wystawionej przez Sprzedawcę i 
zaakceptowanej przez Kupującego, niezwłocznie po zawarciu umowy lub w 
wyznaczonym 	przez 	Sprzedawcę 	terminie, 	nie 	dłuższym 	niż 
7 dni od dnia wystawienia faktury. 
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Płatność nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany 
w fakturze. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Sprzedawcy. 
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty. Odbiór Pojazdu 
zostanie potwierdzony Protokołem przekazania, stanowiącym załącznik do umowy. 
Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie 
posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z Pojazdu zgodnie z Protokołem 
przekazania, stanowiącym załącznik do umowy. 

5 
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanej rzeczy, aż do zupełnego uiszczenia 
ceny kupna, o której mowa 4 ust.1. 

6 
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

7 

Załącznik stanowi integralną część umowy. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi 
dowód jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

SPRZEDAWCA 	 KUPUJĄCY 
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Załącznik do Umowy 
z dnia 	  nr 	  

Protokół przekazania samochodu 

Sprzedający Narodowy Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej przekazuje pojazd: 
marka — Skoda Superb 
nr rejestracyjny — WE 	  
nr nadwozia — 	  
stan licznika'— 

, 
Wi raż z samochodem sprzedający przekazuje Kupującemu: 
- dowód rejestracyjny samochodu wraz z ważną polisą OC 
- kartę pojazdu seria 	  

dwa komplety kluczyków 
książkę serwisową 
komplet opon letnich 

Sprzedający: 	 Kupujący 	 


