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II Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego 

Ford Mondeo 

 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu ogłasza elektroniczny przetarg publiczny 

nieograniczony na sprzedaż używanego uszkodzonego samochodu służbowego Ford Mondeo: 

  

Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostanie zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 998 

ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), 

na warunkach opisanych w Ogłoszeniu. 

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu  

Adres Sprzedającego: 51-165 Wrocław, ul. Krzywoustego 28  

tel.: 71 326 51 60  

faks: 71 326 51 61  

e-mail: wat@dolnyslask.witd.gov.pl   

2. Miejsce przeprowadzenia przetargu 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w siedzibie Sprzedającego za pośrednictwem Internetowej 

Platformy Zakupowej 

3. Miejsce i sposób przygotowania oferty 

Oferty przetargowe należy przygotować w formie elektronicznej i składać w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 17.03.2023 r. do godz. 11:00 za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej 

Open Nexus zwanej dalej Internetową Platformą Zakupową, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty 

zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy. 

4. Otwarcie ofert 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.03.2023 r. o godzinie 11:01.  

3. Przedmiot przetargu 

 Sprzedaż w procedurze przetargowej używanego uszkodzonego samochodu osobowego             

 o następujących parametrach i stanie technicznym: 
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Dane dotyczące pojazdu  

  

1. Samochód Ford Mondeo 2.0 EcoBlue MR⸌ 19, stanowiący własność Wojewódzkiego 

Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.  

 

2. Dane identyfikacyjne pojazdu:  

 Marka - Ford  

 Typ/Model – Mondeo 2.0 EcoBlue MR⸌ 19,  

 Wersja – TREND,  

 Rodzaj nadwozia – liftback 5 drzwiowy 

 Rok produkcji – 2019  

 Numer rejestracyjny – DW 9KN23  

 Nr VIN WF0EXXWPCEKJ36715  

 Pojemność silnika - 1995 cm3/ 110 kW  

 Doładowanie - turbosprężarka z chłodnicą powietrza 

 Liczba cylindrów – 4/rzędowy/16 

 Rodzaj paliwa – olej napędowy 

 Rodzaj skrzyni biegów – automatyczna 

 Rodzaj napędu - przedni 

 Dopuszczalna masa całkowita - 2270 kg  

 Liczba miejsc – 5  

 Rodzaj i przeznaczenie pojazdu – osobowy  

 Przebieg – 47311 km  

 Data pierwszej rejestracji – 17.11.2020r.  

 Ważność badań technicznych – pojazd uszkodzony  

 Polisa OC – 17.11.2022r. 

 Dodatkowe informacje: pojazd zakupiony w Polsce jako nowy 

 

3. Wyposażenie: 

 Blokada drzwi elektryczna  

 Podłokietnik siedzeń tylnych 

 Dywaniki welurowe przednie  

 Podsufitka w jasnej tonacji 

 Dźwignia zmiany biegów pokryta skóra  

 Poduszka powietrzna kierowcy 

 Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach  

 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 

 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego  

 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia 
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 Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach  

 Poduszki powietrzne boczne 

 Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego  

 Reflektory halogenowe projekcyjne 

 Fotele przednie komfortowe  

 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane 

 Gniazdo 12Vw podłokietniku przednim  

 System Active Noise Control - aktywnej redukcji hałasu 

 Kamera cofania  

 System bezpieczeństwa inteligentny IPS 

 Kierownica pokryta skóra  

 System Ford My Key 

 Kieszenie w oparciach foteli przednich  

 System kontroli trakcji ESC 

 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 

 System kontroli trakcji TA 

 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa  

 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS 

 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach 

 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA 

 Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary  

 System wspomagania nagłego hamowania EBA 

 Krata wlotu powietrza dolna w kolorze tworzywa, nielakierowana 

 Światła do jazdy dziennej LED 

 Krata wlotu powietrza górna czarna, z chromowanymi listwami i obramowaniem 

 Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam 

 Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych 

 Światła tylne LED 

 Listwy progowe w kolorze tworzywa nielakierowane 

 Światła włączane automatycznie 

 Lusterka zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia  

 Tapicerka tekstylna Cypress 

 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie  

 Tarcze kół aluminiowe 16" 10-ramienne 

 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  

 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS 

 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami  

 Wycieraczki z czujnikiem deszczu 
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 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  

 Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów kolorowy 

 Nawiew powietrza na siedzenia tylne  

 Zagłówki foteli przednich regulowane (góra - dół) 

 Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze tworzywa nielakierowany 

 Zamek centralny zdalnie sterowany 

 Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem  

 Zestaw naprawczy opon 

 

Dodatkowo pakiet wyposażenia: 

 ABS + EBD – system dystrybucji siły hamowania 

 Czujniki parkowania - przód/tył 

 Radioodtwarzacz CD +MP3 z Ford SYNC 3 (ICFCM) 

 Głośniki 8 szt. 

 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" 

 Sterowanie radiem zdalne 

 Funkcja wzywania pomocy 

 Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy 

 Złącze "USB" 2 szt. 

 Szyba przednia i dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane 

 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie 

 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów 

 Lakier specjalny Mica Shadow Black 

 Opony: MICHELIN 215/60 R16 99T XLALPIN 6 TL 

 

4. Stan techniczny pojazdu: pojazd uszkodzony 

Przy  ustalaniu wartości pojazdu w stanie uszkodzonym uwzględniono uszkodzenia 

następujących eleme ntów: tablica rej. przednia, wzmocnienie tablicy rej. przedniej, zderzak 

przedni, kratka dolotu powietrza zderzaka przedniego, krata ozdobna, uchwyt  prawego 

reflektora, wzmocnienie wew. zderzaka, zamocowanie zewn. zderzaka przedniego, owiewka 

przednia, czujniki parkowania, krata wlotu powietrz., uszczelka maski silnika, emblemat 

przedni, maska silnika, zamek maski silnika, reflektor lewy, reflektor prawy, reflektor  

p-mgielny prawy, lampa  osłony zderz., błotnik przedni lewy, błotnik przedni prawy, uchwyt 

przedni błotnika przedniego prawego, wspornik zamka p, wzmocnienie poprzeczki przód, 

uchwyt chłodnicy, poprzeczka zderzaka przód, szyba czołowa,  dodatkowy uszczelniacz 

szyby czołowej, zbiornik spryskiwacza szyb, zderzak tylny, owiewka zderz tylnego, 

owiewka przód, zamocowanie zderzaka tył, wspornik zderzaka tył, wzmocnienie środkowe 

zderzaka tył, zamocowanie zderzaka tył, wspornik czujnika parkowania, blacha tyłu, ściana 

t, wzmocnienie zderzaka tylnego, spoiler zderzaka tylnego, 
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Spoiler środkowy zderzaka tył, osłona zderzak t, pokrywa bagażnika, uszczelka pokrywy 

tylnej, listwa ozdobna klapy tylnej, zamek pokrywy tylnej, uchwyt pokrywy tylnej, trzpień 

zamka, emblemat tył, lampa tylna lewa, lampa tylna prawa, światło odblaskowe prawe, ściana 

tylna., blacha wspornika wewnętrznego lampy prawej, szyba boczna tył prawy, blacha 

podłogi, podłużnica, ściana boczna tył prawa, poduszka gaz pasażer, airbag kolan, tablica 

rozdzielcza, kondensator, wąż kompr/kondens, airbag ochrony głowy pasażera, pas 

bezpieczeństwa p l, pas bezpieczeństwa prawy przód, wykładzina klapy tylnej, wykładzina 

dachu, zamocowanie półki tylnej,  wykładzina ścian bocznych, wykładzina nadkola tył prawy, 

airbag kierowcy, krata wlotu powietrza, zamocowanie kratki, kanał powietrza przód, 

chłodnica, elektro wentylator, końcówka podłużnicy prawy przód, poszycie słupka prawe 

górne, tłumik końcowy. 

Elementy wymagające lakierowania: zderzak przedni, maska silnika, błotnik przedni lewy, 

błotnik przedni prawy, zderzak tylny, czujniki parkowania, blacha tyłu, ściana tylna, 

wzmocnienie zderzaka tylnego, pokrywa bagażnika, listwa ozdobna klapy tylnej, uchwyt 

pokrywy tylnej, ściana tylna p, blacha podłogi t, podłużnica tył prawy  kpl, ściana boczna t w 

p, końcówka podłużnicy prawy przód,  poszycie słupka prawe górne, dach, drzwi t y ł  p r a we , 

drzwi przód lewe do okna, drzwi przód prawe do okna, pokrywa wlewu paliwa. 

Powyższa specyfikacja może zawierać również części i materiały nie uszkodzone, których 

zastosowanie wynika z technologii naprawy sugerowanej przez producenta  pojazdu. 

Wartości określono na podstawie: 

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT"  

na I- 2022  

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu, 

- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego. 

Korekty zastosowane wartości pojazdu wynikają z Instrukcji Stowarzysze nia Techniki 

Samochodowej i Ruchu Drogowego 1/2016 z dnia 17.05.2016 r. wraz   

z uaktualnieniami i aneksami do niniejszej Instrukcji. 

Powołana Instrukcja jest ogólnie akceptowanym na polskim rynku źródłem wiedzy o 

metodologii ustalania wartości pojazdów. 

Zasady stosowania korekt są uregulowane wymienioną powyżej Instrukcją,  

a wartości procentowe korekt wprowadzane są na podstawie ustaleń, wiedzy                  

i doświadczenia rzeczoznawcy sporządzającego wycenę. 



6 
 



7 
 



8 
 



9 
 

 

 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód będący przedmiotem sprzedaży 

1. Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w terminie: 06 – 14 marca 2023 r.  

w godzinach 8.00-14.00 w  Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu ul. 

Krzywoustego 28 we Wrocławiu, na parkingu wewnętrznym, po uprzednim zgłoszeniu mailowym chęci 

oględzin z osobą upoważnioną do kontaktów po stronie Sprzedającego, tj. Bogdan Szczucki – 

administrator ds. gospodarczych tel. 71/326-51-60, 795 139 912 

5. Wadium - wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia  

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie (wpłacenie) wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej, to jest kwoty: 2460,00 zł na rachunek Sprzedającego prowadzony w NBP nr  

06 1010 1674 0032 1613 9130 0000. W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium w przetargu na sprzedaż 

samochodu Ford Mondeo’’. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 

2. Wadium należy wnieść do dnia 16.03.2023 r. Warunkiem uznania wniesienia wadium jest jego wpływ 

na wskazany rachunek Sprzedającego. O terminie wniesienia wadium rozstrzyga chwila zaksięgowania 

wadium na rachunku Sprzedającego. 

3. Brak wniesienia wymaganego wadium w określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca 

się w terminie 14 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

5. Sprzedający zwróci również wadium, w przypadku jego wniesienia bez złożenia oferty oraz  

w przypadku wycofania oferty, na zasadach opisanych w Ogłoszeniu. 

6. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu przedmiotu przetargu. 
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7. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Sprzedającego, w przypadku, gdy oferent, który 

wygrał przetarg publiczny, nie zapłaci w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy kupna-

sprzedaży ceny nabycia pojazdu lub uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

6. Cena wywoławcza 

1. Cena wywoławcza wynosi: 24 600,00 zł brutto.  

2. Oferta zawierająca niższą cenę od ceny wywoławczej podlega odrzuceniu. 

3. Cenę wywoławczą pojazdu stanowi jego wartość rynkowa. 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta 

Oferta przetargowa sporządzona winna zostać pod rygorem nieważności na Internetowej Platformie 

Zakupowej. 

Oferta musi zawierać: 

a) imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu kontaktowego i adres email - w przypadku, gdy oferentem 

jest osoba fizyczna, lub też nazwę firmy, NIP, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail- w 

przypadku, gdy oferentem jest firma lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

b) oferowaną cenę, 

c) inne warunki formalne należy potwierdzić na platformie zakupowej  

8. Sposób porozumiewania się z oferentami 

Wszelkie pytania należy składać za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej przy 

wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. Sprzedający udzieli odpowiedzi 

niezwłocznie, jeżeli wniosek o  wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zostanie złożony nie później 

niż 48 godziny przez zakończeniem składania ofert, jeśli wniosek wpłynie po wyznaczonym terminie  

Sprzedający pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. 

9. Warunki przetargu i zastrzeżenia 

1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, bez podania 

przyczyny. 

2. Przetarg publiczny, w danej części, może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna ważna 

oferta. 

3. Warunkiem ważności oferty jest, by oferowana cena nabycia pojazdu nie była niższa od ceny 

wywoławczej określonej w Ogłoszeniu. 

4. Oferent jest uprawniony do wycofania oferty i zwrotu wniesionego wadium, poprzez złożenie przed 

ustalonym terminem otwarcia, elektronicznego oświadczenia o wycofaniu złożonej oferty, ze 

wskazaniem nazwy banku i nr rachunku, na jaki winno zostać zwrócone wadium. Oświadczenie musi 

zostać opatrzone:  

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

- podpisem zaufanym, 

- lub elektronicznym podpisem osobistym. 

5. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium; 
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2) nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne. 

6. Sprzedający zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty. 

7. W przypadku dwóch lub więcej ofert z taką samą ceną Zamawiający powiadomi elektroniczne tych 

oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą stanowić ceny niższej od podanej 

w pierwszej ofercie. 

8. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę - kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.  

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego samochodu. 

10. Sprzedający będzie informował o wyniku przetargu i odrzuceniu oferty za pośrednictwem 

Internetowej Platformy Zakupowej. 

10. Planowany termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu 

1. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy kupna- sprzedaży.  

3. Umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia. 

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny jego 

nabycia, z zastrzeżeniem, że nabywca zobowiązuje się do odebrania zakupionego pojazdu na własny 

koszt z siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu najpóźniej  

w ciągu 3 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia. 

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

1.Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu przetwarza dane osobowe zawarte w ofertach w postępowaniu na sprzedaż samochodów 

osobowych, a także znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach, w celu prowadzenia niniejszego postępowania. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby udziału niniejszym postępowaniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości dokonania oceny ofert i zawarcia umowy. 

3. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.  

z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), dalej jako RODO, informujemy, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, z siedzibą ul. Krzywoustego 28, 51-165 

Wrocław, dalej jako WITD; 

2) w WITD  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Pani Agnieszka Kukiełka, z którą można skontaktować się pod adresem: 

agnieszka.kukielka@dolnyslask.witd.gov.pl 

3) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

4) Administrator w ramach niniejszego postępowania przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz: 

a) w celu przeprowadzenia przetargu - rozpatrzenia oferty zawarcia oraz wykonania umowy – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi obowiązek 

Administratora związany z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes  

Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami, tj. ich pracownikami/współpracownikami, w sprawach biznesowych (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO), 

b) w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z rachunkowością i obowiązkami podatkowymi, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg 

rachunkowych, przechowywaniem dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowią obowiązki 

prawne wynikające z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub też by dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z przetargiem i wykonaniem umowy w przypadku 

zaistnienia sporu – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d) w celach archiwalnych - wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowią obowiązki prawne Administratora wynikające z przepisów o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
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5) dane osobowe przechowywane będą w oparciu o zasady obowiązujące WITD, wynikające z przepisów prawa, nie dłużej niż jest to niezbędne w określonych 

celach, w szczególności przez okres prowadzenia postępowania, a w przypadku zawarcia umowy przez okres niezbędny do wykonania umowy; 

6) dostęp do danych osobowych, o ile to konieczne, mogą mieć podmioty: 

a) uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

b) w ograniczonym zakresie te, z którymi współpracuje WITD, wyłącznie jednak i w oparciu o stosowne umowy, i na podstawie ustalonych zasad, w tym w oparciu 

o umowy powierzenia przetwarzania danych zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, Pzp, czy obsługą korespondencji; 

7) decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania - automatycznego przypisywania lub przewidywania zachowań, 

preferencji czy postaw osoby, której dane zostały pozyskane; 

8) dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach świadczenia na rzecz WITD usług przez Microsoft. W tych wyjątkowych sytuacjach 

przekazywanie danych odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską instrumentów prawnych oraz wdrożonych przez WITD zabezpieczeń 

dodatkowych; 

9) Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu naszczególną sytuację - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,  

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 93 

Warszawa). 

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy kupna/sprzedaży pojazdu (załącznik nr 1). 

2. Oświadczenia oferenta (załącznik nr 2). 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – wzór umowy kupna-sprzedaży pojazdu 

 

 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY  

 

Umowa zawarta dnia .................................... we Wrocławiu pomiędzy:  

Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego we Wrocławiu reprezentowanym przez: 

- Dariusza Przybytniowskiego  - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego we 

Wrocławiu, 

- Kamilę Palińską - Główną Księgową , zwanymi dalej Sprzedającym, 

a 

Spółką pod nazwą ……………………………, z siedzibą w ……………….... przy ulicy 

…………………., kod pocztowy …………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………, której akta rejestrowe są 

przechowywane w …………….. Sądzie Rejonowym ………………., posługującej się nadanym jej 

Numerem Identyfikacji Podatkowej ………………….…… oraz numerem REGON 

………………………… reprezentowaną przez: ………………………………………………….…- 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Kupującym. 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest kupno-sprzedaż pojazdu marki Ford Mondeo 2.0 EcoBlue MR⸌ 19, rok 

produkcji 2019, numer nadwozia (VIN) WF0EXXWPCEKJ36715 numer rejestracyjny DW 9KN23 . 

 

§ 2. 

Sprzedający oświadcza, że pojazd określony w §1 stanowi jego własność, jest wolny od wad  prawnych 

oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3. 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu występował  

z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego. 

 

§ 4. 

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność w/w pojazdu za kwotę określoną w §5 niniejszej 

umowy. 

 

§ 5. 
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Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................................................................ 

(Słownie: ……………………………………………………………………………………….) 

 

§ 6. 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z realizacji ustaleń niniejszej 

umowy w tym koszty opłaty skarbowej poniesie Kupujący. 

 

§ 7. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 8. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

      (Podpis Sprzedającego)                                                          

 

 

 

...................................................                                       ........................................................ 

      (Podpis Sprzedającego)                                                         (Podpis Kupującego) 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Oświadczenia Oferenta: 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu publicznego nieograniczonego na 

sprzedaż samochodu m-ki Ford Mondeo nr rej. DW 9KN23 i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym i prawnym samochodu będącego 

przedmiotem przetargu i nie wnoszę do niego uwag, ani też nie będę wnosił do niego zastrzeżeń  

w sytuacji wygrania przetargu. 

3. Ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem 

faktycznym i prawnym samochodu będącego przedmiotem przetargu, to jest nie będę wnosił do 

niego zastrzeżeń w sytuacji wygrania przetargu. 

4. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży  

w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego. 

5. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zapłacenia oferowanej ceny nabycia 

pojazdu w terminie i zgodnie z warunkami opisanymi w Ogłoszeniu - przelewem na wskazany 

rachunek Sprzedającego. 

6. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż wniesione wadium, w przypadku niezapłacenia 

ceny nabycia pojazdu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży 

lub uchylenia się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w ustalonym w ogłoszeniu terminie, 

przepadnie na rzecz Sprzedającego. 

7.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 

ofercie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania 

przetargowego oraz zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi 

w Ogłoszeniu o przetargu publicznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


