
Główny Instytut Górnictwa 
w Katowicach, plac Gwarków 1 

ogłasza  
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu. 

 
 

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy, marki Skoda Superb Sedan L&K1.8, 
T 110 KW MANUAL 5G PRZEDNI, nr rej. SK4869K, rok produkcji 2007, przebieg 
232703 km. 

 
Cena wywoławcza pojazdu wynosi 20.595,00 zł 
( słownie złotych: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć i 0/100) 
 

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg Samochód 
Skoda Superb”, na adres: Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac 
Gwarków 1 – Zespół Zarządzania Majątkiem w terminie do dnia 14.12.2017 r. do 
godz. 12:00.  
 
Oferta powinna zawierać: cenę nabycia, sposób i termin zapłaty oraz zobowiązanie 
oferenta do pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych z przeniesieniem praw 
własności.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 o godz. 11:00. 
Okres związania ofertą: 45 dni (liczonych od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
Oferowany samochód można oglądać w dniach 06.12.2017-07.12.2017 w godz. 
11:00 – 13:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerami: 
032 259 25 31 lub 509 953 801. 
 
Do wylicytowanej ceny pojazdu doliczony zostanie podatek VAT wg przepisów 
i stawki obowiązujących w dniu sprzedaży. 
 
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych 
(Dz. U. 2017.1198 t.j. z późn. zm.) przetarg dotyczący sprzedaży wyżej 
wymienionego składnika aktywów trwałych zostanie przeprowadzony na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w 
sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez 
przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. 
1993.97.443). 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej określonej dla samochodu, co do którego składana jest oferta, na 
konto: mBank S.A. nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001 w terminie do 
13.12.2017 r. do godz. 10:00 (kserokopie dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty).  
 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny 
nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta 
została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy albo nie wpłaci w wyznaczonym 
terminie ceny nabycia.  



Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zaliczone będzie 
na poczet ceny. Jeżeli wadium zostało złożone przez oferenta w innej formie niż  
w formie pieniężnej, zostanie ono zwrócone po zapłaceniu ceny nabycia.  
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie 
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. 
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty, oferenci zostaną powiadomieni w ciągu 7 dni od 
daty przeprowadzenia przetargu.  
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert w przypadku 
jednakowych propozycji cenowych oraz odstąpienia od przetargu lub jego 
unieważnienia bez podania przyczyn. 
Wszelkich informacji udziela Pan Marek Mańka, pod numerem tel. (032) 259 25 31. 
 


