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OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU PARKU 
NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH 

 

1. Nazwa i siedziba organizatora aukcji: 

Park Narodowy Gór Stołowych 

ul. Słoneczna 31 

57-350 Kudowa Zdrój 

2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych (w tym elektronicznych): 

Dyrekcja Parku Narodowego Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, 
sekretariat I p., lub elektronicznie na adres: oferta@pngs.com.pl do dnia 4.12.2020 r. do godz. 
8.00. 

3. Przedmiot przetargu – sprzedaży: 

Samochód: Skoda Fabia Combi 1.4 MR’05, wersja Active 

Rok produkcji: 2006 

Napęd: przedni 

Paliwo: benzyna 

Pojemność silnika: 1390 ccm3 

Moc silnika: 59 KW (80 KM) 

Przebieg: 214 580 km 

VIN: TMBJX46Y474115093 

Pierwszy właściciel 

Przegląd do: 15.04.2021 r 

1. Opis samochodu i wyposażenie: 

Specyfikacja i opis samochodu w opinii rzeczoznawcy (załącznik nr 1 do ogłoszenia) 

Dokumenty: karta pojazdu, książka serwisowa, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja obsługi. 

2. Cena wywoławcza: 3 800 w tym VAT (23%) 

3. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji: 
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Sprzedawany pojazd można oglądać w Kudowie Zdroju przy ul. Słonecznej 31 po uprzednim 
uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym – tel. do kontaktu 695 895 826, Joanna Litwinowicz. 

W dniu licytacji oględziny będą ograniczone. 

4. Informacje dotyczące przetargu publicznego: 

Osoby chcące wziąć udział w przetargu muszą najpóźniej do 4.12.2020 r. do godziny 8.00 
złożyć pisemnie w sekretariacie dyrekcji PNGS (I piętro) wypełnioną ofertę na zakup 
samochodu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Cena zakupu nie 
może być niższa niż cena wywoławcza. 

Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg samochód Skoda Fabia”. 

Oferty składane elektronicznie muszą być składane w formacie PDF lub JPG 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena zakupu. 

Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania faktury VAT. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez 
Kupującego ceny nabycia samochodu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia. 

8. Zastrzeżenie: 

1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu, bez podania 
przyczyn. 

2. Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte w/w składnika majątku ruchomego. 
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