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Opole, 28 sierpnia 2018 r. 

AD.2601.1.2018 

 

 

OGŁOSZENIE  

O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO 

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ  

ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W OPOLU 

 

 

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 

2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku 

Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem”  informuje się, 

że Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu 

posiada środki trwałe, które nie są wykorzystywane do realizacji zadań związanych 

 z działalnością Inspektoratu.  Niżej wymienione zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku 

ruchomego, zgodnie z § 8 w/w. rozporządzenia, mogą być przedmiotem sprzedaży.  

 

Lp Nazwa/opis  sprzętu 
Rok 

produkcji 
Cena sprzętu 

1 

Samochód osobowy Renault Kangoo 

Moc silnika 59,00 kW 

Pojemność silnika 1870 cm3 

Rodzaj paliwa - olej napędowy 

Przebieg 248 40 km 

Ubezpieczenie OC do 06.01.2019 

Badanie techniczne ważne do 07.12.2018 

2002 4000 

2 

Samochód osobowy Chevrolet Spark 

Moc silnika 38,00 kW 

Pojemność silnika 796 cm3 

Rodzaj paliwa - etylina 

Przebieg 110 327 km 

Ubezpieczenie OC do 22.04.2019 

Badanie techniczne ważne do 23.11.2018 

2005 3500 

 

Zgodnie z § 9 ust.1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w Opolu z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 170, 45-835 Opole ogłasza 

przetarg publiczny na sprzedaż wym. wyżej samochodów. 

 

1. Przetarg odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Inspektoratu.  

2. Będące przedmiotem przetargu samochody oglądać można w dni robocze w godzinach od 7.30 

do 15.30  w terminie do dnia 12 września 2018 r. po uprzednim umówieniu się z pracownikiem 

administracji. 

3. Podana wyżej wartość samochodu jest jednocześnie jego ceną wywoławczą. 

4. Osoby zainteresowane zobowiązane są przed rozpoczęciem przetargu do wpłacenia gotówką w 

kasie Inspektoratu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nabywanego samochodu. 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 
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zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi,  

w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.  

5. Oferta powinna złożona zostać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie najpóźniej w dniu 

przetargu i zawierać w szczególności: 

- Imię i nazwisko (nazwę), adres, telefon oferenta, 

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

- oferowaną cenę, 

6. Oferty na wymienione wyżej samochody składać należy oddzielnie. 

7. Oferty są wiążące do rozstrzygnięcia przetargu. 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  

z ofert, bez podania przyczyn. 

9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:  

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który 

nie wniósł wadium; 

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 4, lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania 

jej za nową ofertę. 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

10. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą ceną. Z oferentem tym 

zostanie zawarta umowa sprzedaży. 

11. Należność za samochód uiszczona może być przelewem, w terminie 7 dni od daty podpisania 

zawarcia umowy. 

12. Nabyty pojazd zostanie wydany niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

 

 

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno - Spożywczych 

Dorota Szyra 

 

 


