
  

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU 
 
 

 

„KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU 

ogłasza II  przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w pojazdów: 

 

Lp Marka i typ pojazdu 
Rok 

prod. 

Nr 

wew. 
Nr pod/nadwozia 

Cena 

wywoławcza 

/zł./ 

 

Wadium 

/zł./ 

1 Kia Cee'd 2,0 (niesprawny, uszkodzony) 2007 2682 U5YFF52528L020448 1 400,00 zł 140,00 zł 

2 Kia Cee'd 2,0 (niesprawny, uszkodzony) 2007 2684 U5YFF52528L020440 1 300,00 zł 130,00 zł 

3 Dacia Logan 1,4 (niesprawny, uszkodzony) 2005 3799 UU1LSDAAH34254771 300,00 zł 30,00 zł 

4 Opel Astra 1,6 (niesprawny, uszkodzony) 2005 2402 W0L0TGF486G045078 600,00 zł 60,00 zł 

5 
Renault Megane 1,6 (niesprawny, 
uszkodzony) 

2004 2287 VF1LM0C0H32665673 450,00 zł 50,00 zł 

6 
Renault Megane 1,6 (niesprawny, 
uszkodzony) 

2004 2295 VF1LM0C0H32665330 350,00 zł 40,00 zł 

7 Kia Cee'd 2,0 (niesprawny, uszkodzony) 2008 2864 U5YFF52529L086154 1 800,00 zł 180,00 zł 

8 Kia Cee'd 2,0 (niesprawny, uszkodzony) 2009 3129 U5YFF52529L098363 1 900,00 zł 190,00 zł 

9 Kia Cee'd 2,0 (niesprawny, uszkodzony) 2009 3142 U5YFF52529L098988 2 100,00 zł 210,00 zł 

 

Oferty wyłącznie  pisemne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na zbędne 

środki transportu” na adres: 

Wydział Transportu 

Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu 

26-600 Radom ul. 11-go Listopada 37/59 

Oferta powinna zawierać: 

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz numer telefonu kontaktowego; 

- numer konta bankowego oferenta; 

- numer pozycji z zamieszczonego wykazu oraz numer nadwozia/podwozia/ramy środka 

transportu, na który składana jest oferta; 

- oświadczenie oferenta, że dokładnie zapoznał się ze stanem i ukompletowaniem oferowanego 

środka transportu, na który składana jest oferta; 

- oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

uczestniczenia i ew. wytworzenia dokumentacji w ww.  przetargu. 

- oferowaną cenę;  

- kserokopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. 

 

 

Oferta zostanie odrzucona gdy: 

- złożona zostanie po niżej wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, 

która nie wniosła wadium, 

- nie zawiera wymaganych wyżej wymienionych danych lub dane te są niekompletne bądź 

nieczytelne ewentualnie budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 

uznania jej za nową ofertę,  

- uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej. 

  

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium na środki transportowe   

w wysokościach podanych w zamieszczonej tabeli na niżej podane konto: 

 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu 

26-600 Radom ul.11-go Listopada 37/59 

49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 

z dopiskiem „Przetarg na środki transportu”  



 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

zwrócone zostanie niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty na konto oferenta podane w ofercie. 

Wadium złożone przez nabywcę  zostanie zaliczone na poczet ceny. 

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 

Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta pisemnego  

zawiadomienia  o przyjęciu jego oferty przez Wydział Transportu KWP zs. w Radomiu . 

 

Nabywca zobowiązany jest  zapłacić cenę nabycia środka transportu, na który złożył ofertę,  

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

 

Wydanie pojazdu  nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

 Pojazdy można oglądać w magazynach  stacji obsługi Wydziału Transportu: 

 

poz. 1-6 - w Radomiu, ul. Energetyków 14                     w dniu 16-17.10.2019r., 

poz. 7-9 - w Siedlcach, ul. Starowiejska 66                      w dniu 16-17.10.2019r.,    

 

w godz. 9
00

 – 13
00

.    

 

Termin składania ofert upływa z dniem 23 października 2019 r. o godz. 10.00 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2019. o godz. 10 
00

 w siedzibie KWP  

zs.  w Radomiu,  ul. 11-go Listopada 37/59 

 

KWP zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny 

oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów i ich ukompletowanie. 

Osobą upoważnioną do kontaktów w powyższej sprawie jest : 

Andrzej Gajos   tel. (48) 345 28-58 

 


