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1201-ILL-1.227.4.2020 

Izba Administracji Skarbowej                        

w Krakowie 

Kraków, dnia ….. sierpnia  2020 r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO 

 

1. Sprzedający: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31–007 Kraków 

 NIP 6761773084; tel. 12 25 57 300, 41 38 22 301; faks 12 42 24 386; 

e-mail: ias.krakow@mf.gov.pl; www.malopolskie.kas.gov.pl 

2. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy SKODA OCTAVIA 2 2.0 TDI nr 

rejestracyjny HCE A019 rok produkcji 2007 nr VIN TMBHE21Z282076221 przebieg 

341 463 km. Aktualne ubezpieczenie OC.  

1. Pojazd można obejrzeć w Nowym Sączu przy ul. Piłsudskiego 50 na parkingu 

strzeżonym OC 5 Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, w  dniach 

24.08.2020 r. – 03.09.2020 r. w dni robocze w godz. od 8:00 do godz. 14:00 po 

uprzednim umówieniu się z Panem Andrzej Poparda pod numerem telefonu 668-017-

204. 

3. Cena wywoławcza wynosi 9 500 zł brutto. 

4. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 950 zł należy wpłacić na konto Izby 

Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków nr 87 1010 1270 

0004 0413 9120 2000  do dnia 03.09.2020r. Tytuł wpłaty opisać: wadium SKODA 

OCTAVIA                      i podać nr PESEL lub NIP wpłacającego ( który jest niezbędny 

do zaksięgowania wpłaty ). 

5. Oferta pisemna powinna zawierać imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę 

i siedzibę oferenta, NIP lub PESEL, numer telefonu, oferowaną cenę i warunki jej 

zapłaty, dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem 

pojazdu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania 

się ze stanem pojazdu. 

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

1) Termin przesyłania ofert upływa w dniu 04.09.2020r.W przypadku przesłania 

oferty po określonym przez Sprzedającego terminie składania ofert, Sprzedający 

niezwłocznie zawiadomi oferenta o fakcie złożenia oferty po terminie. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 

godzina wpływu oferty do Sprzedającego. 

2) Ofertę wraz z wymaganymi danymi należy przesłać pocztą na adres Urzędu 

Skarbowego w Miechowie 32-200 Miechów ul. Stanisławy Daneckiej 1 lub 
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złożyć w zaklejonej kopercie do urny na korespondencję przy wejściu głównym 

do budynku. Kopertę opisać: oferta przetargowa na SKODA OCTAVIA HCE 

A019, nie otwierać przed 08.09.2020r. godz. 12:00. 

3) Publiczne odczytanie treści ofert nastąpi w dniu 08.09.2020r. o godz. 12:00                       

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Miechowie ul. Stanisławy Daneckiej 1, 32-

200 Miechów, sala konferencyjna I piętro. 

4) Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 21 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z publicznym odczytaniem treści 

ofert. 

7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny 

wywoławczej. 

9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie,            

w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium; nie zawiera 

danych, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień 

mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

10. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

11. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 

odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 

odrzucenia oferty. 

12. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

13. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy sprzedaży. 

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 14 dni od dnia wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Oferent jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie 

dłuższym, niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie 

własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.  

Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez 

nabywcę  ceny nabycia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego 

przez Kupującego i przedstawicieli Sprzedającego. 

Sprzedający informuje o braku możliwości zwrotu nabytego składnika rzeczowego 

majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu. Wzór umowy oraz wzór oferty,                 

o której mowa w pkt 5 znajdują się na stronie internetowej Sprzedającego. 

14. Przetarg prowadzony jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 

października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami 

rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz. U. poz. 2004 ). 

15. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej ( BIP ) pod adresem www.malopolskie.kas.gov.pl w 

zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów 

Krajowej Administracji Skarbowej woj. małopolskiego na tablicach informacyjnych. 
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