
 
 
DPS.DTG-A.2311-1/20                                                                                                                       

  Puck, dnia 12.10.2020r.  
 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SPRZEDAŻY  

SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 

BĘDĄCEGO MIENIEM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU 

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu (Sprzedający):  

Powiat Pucki - Dom Pomocy Społecznej,  

ul. A. Majkowskiego 3, 84-100 Puck  

tel.: 58 774 67 00, e-mail: sekretariat@dpspuck.pl  

 

2. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego:   

Lp. Parametr Opis 

1 Marka, model Volkswagen Transporter T5 

2 Rok produkcji listopad 2004r. 

3 Rodzaj silnika TDI 

4 Pojemność silnika 1896 cm³ 

5 Rodzaj paliwa olej napędowy 

6 Moc silnika 77 kW 

7 Rodzaj skrzyni biegów manualna 

8 Rodzaj nadwozia kombi wydłużone 4 drzwiowe 

9 Liczba miejsc 9 

10 Ładowność 750 kg 

11 Kolor nadwozia biały 
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12 Wyposażenie dodatkowe 

- autoalarm, 

- ABS 

- ESP 

- klimatyzacja manualna przód 

- klimatyzacja manualna tył 

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

- dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 

- dodatkowe światło STOP 

13 Przebieg ok. 168 800 km 

14 Stan techniczny sprawny, serwisowany 

15 Dowód rejestracyjny tak 

16 Karta pojazdu tak 

17 Termin ważności badań technicznych 30.10.2020r. 

18 Termin obowiązywania polisy ubezpieczenia OC 10.11.2020r. 

19 Opony Dodatkowy komplet opon 

 

3. Cena wywoławcza: 21.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) 

 

4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:  

1) Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty  

2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 

2) Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Krokowej - 

Oddział w Pucku, nr rachunku 45 8349 0002 0009 8733 2000 0110 z dopiskiem na przelewie: 

„WADIUM – PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU VW T5”;  

a) skuteczne wniesienie wadium następuje z chwilą uznania środków pieniężnych  

na rachunku bankowym Sprzedającego, przed upływem terminu składania ofert  

(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert),  

b) Sprzedający wymaga, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został 

załączony do oferty,  

c) Oferent, który nie wniesie wadium nie zostanie dopuszczony do przetargu, a jego oferta 

zostanie uznana za odrzuconą,  
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d) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 

zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru  

lub odrzucenia oferty, 

e) wadium wniesione przez Oferenta, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie 

zaliczone na poczet ceny, 

f) jeżeli Oferent, mimo wyboru jego oferty, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Sprzedający 

zatrzymuje wadium.  

 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:  

Samochód można oglądać w dni robocze od dnia 12.10.2020r. do dnia 26.10.2020r., w siedzibie 

Sprzedającego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny oględzin  

(nr telefonu: 58 774 67 00 wew. 30).  

 

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:  

1) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej zapewniającej pełną 

czytelność jej treści, w języku polskim. 

2) Ofertę należy złożyć na wypełnionym Formularzu Oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

do Ogłoszenia. Do oferty należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu wadium. 

3) Cena brutto oferty powinna być wyrażona w PLN, liczbowo i słownie oraz podana  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta. 

5) Własnoręcznie podpisana Oferta. 

 

7. Miejsce, termin i tryb złożenia oferty:  

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie w dni robocze  

(od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 27.10.2020r. do godz. 10.00, osobiście 

lub listem zaadresowanej na adres Sprzedającego, tj. Dom Pomocy Społecznej  

w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3, 84-100 Puck. 

2) Odbiór przez Sprzedającego osobiście składanej przez Oferenta oferty lub przesyłki pocztowej 

zawierającej ofertę nastąpi zgodnie z Instrukcją Nr 7/2020 z dnia 20.04.2020r. w zakresie 

bezpiecznego przyjmowania przez Dom Pomocy Społecznej w Pucku listów, paczek i innych 

przesyłek (w tym przesyłek dla mieszkańców) od kurierów, listonoszy i osób prywatnych  

oraz bezpiecznego ich przechowywania przed otwarciem lub/i przekazaniem adresatowi. 
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3) Złożenie/odbiór oferty nastąpi w miejscu do tego wyznaczonym, tj. przy wejściu głównym  

do budynku DPS w Pucku na parterze. W tym celu należy wybrać na tablicy domofonu 

znajdującej się z boku drzwi, po stronie prawej - nr 30 (sekretariat) i zadzwonić. 

4) Przed przystąpieniem do złożenia/odbioru przesyłki z ofertą należy: 

a) zaopatrzyć się w maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki, 

b) mieć założoną maseczkę higieniczną chroniącą  nos i usta, 

c) zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym do rąk dostępnym w dozowniku przy drzwiach 

wejściowych, 

d) założyć jednorazowe rękawiczki, aby bezpiecznie dokonać przekazania/odbioru  

oraz potwierdzenia złożenia koperty z ofertą. 

5) Podczas składania/odbioru przesyłki konieczne jest zachowanie bezpiecznego dystansu, 

ograniczenie wzajemnego kontaktu do niezbędnego minimum, unikanie dotykania własnej twarzy 

oraz dłoni osoby doręczającej/odbierającej przesyłkę. 

6) Po odbiorze i odstawieniu przesyłki, Sprzedający jest zobowiązany do odczekania minimum  

24 godzin zanim otworzy przesyłkę.  

7) Kopertę należy opatrzyć dopiskiem wg poniższego wzoru: „OFERTA PRZETARGOWA  

NA ZAKUP SAMOCHODU VOLKSWAGEN TRANSPORTER  T5”. 

8) Za złożenie oferty rozumie się moment wpływu oferty do siedziby Sprzedającego. 

 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

1) Sprzedający informuje, że w celu ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 otwarcie 

ofert nastąpi on-line w dniu 28.10.2020r. o godzinie 11.00.  

2) Link do transmisji on-line z otwarcia ofert zostanie zamieszczony najpóźniej w dniu otwarcia 

ofert, ale przed wyznaczoną godziną otwarcia ofert na stronie internetowej: Domu Pomocy 

Społecznej w Pucku i Starostwa Powiatowego w Pucku w zakładce dotyczącej przedmiotowego 

postępowania. 

3) Jednocześnie Sprzedający informuje, że jeśli przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert 

obostrzenia dotyczące zminimalizowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 mieszkańców  

i pracowników Domu zostaną złagodzone, Zamawiający poinformuje o tym fakcie poprzez 

zamieszczenie informacji na stronach internetowych Domu Pomocy Społecznej w Pucku  

i Starostwa Powiatowego w Pucku w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania. 

4) Informacje podawane podczas otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Oferentom na ich 

wniosek. Ponadto wynik niniejszego postępowania zostanie przekazany do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej Sprzedającego i Starostwa Powiatowego w Pucku. 
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9. Badanie ofert:  

1) W toku badania i oceny ofert Sprzedający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

2) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:  

a) treść oferty jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu lub jest niekompletna, 

nieczytelna lub budzi inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 

uznania jej za nową ofertę, 

b) oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej, 

c) Oferent nie złożył wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów, 

d) Oferent nie wniósł wadium w sposób określony w ogłoszeniu, 

e) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym została złożona przez osoby 

nieuprawnione do reprezentacji Oferenta, 

f) oferta została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert, w niewłaściwym miejscu. 

3) O odrzuceniu oferty Sprzedający zawiadamia niezwłocznie Oferenta. 

4) Sprzedający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełnią wszystkie wymagania postawione 

przez Sprzedającego w niniejszym postępowaniu. 

5) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Organizator wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty,  

do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe  

nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach. 

 

10. Opis kryteriów oceny ofert 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Sprzedający stosować będzie wyłącznie kryterium 

ceny: 

CENA BRUTTO OFERTY – 100 PUNKTÓW 

W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:  

OCENA PUNKTOWA = (CENA BRUTTO OFERTY OCENIANEJ / NAJWYŻSZA CENA BRUTTO OFERTY 

SPOŚRÓD OFERT NIEODRZUCONYCH) X 100 PUNKTÓW 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskana w kryterium 

ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą zaoferowaną przez Oferenta 

ceną brutto. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

 

11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. 
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12. Termin zawarcia umowy kupna - sprzedaży:  

1) Termin zawarcia umowy kupna  - sprzedaży zostanie wyznaczony po wyborze przez komisję 

przetargową najkorzystniejszej oferty. 

2) Sprzedający wymaga, aby wybrany Oferent (Kupujący) zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych w projekcie umowy kupna - sprzedaży, stanowiącym Załącznik Nr 2  

do Ogłoszenia. W przypadku, gdy zapisy umowne zawarte w projekcie umowy nie w pełni,  

w świetle obowiązujących przepisów regulować będą czynności związane z realizacją przedmiotu 

niniejszego zamówienia, zapisy te dostosowane będą i uwzględnione w docelowej umowie 

zawartej między stronami. 

3) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej ceny nabycia (pomniejszonej o wartość 

wpłaconego wadium) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

4) Zapłata ceny nabycia samochodu nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Sprzedającego 

rachunek bankowy. 

5) Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po dacie wpływu środków pieniężnych na rachunek 

bankowy Sprzedającego. 

6) Koszty transakcji wynikające z realizacji postanowień umowy oraz koszty opłaty skarbowej 

obciążają Kupującego. 

7)  W przypadku, gdy okaże się, że Kupujący,  którego oferta została wybrana, będzie uchylał się  

od zawarcia umowy kupna - sprzedaży, Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, chyba, że odstąpi od tego prawa i unieważni niniejsze postępowanie. 

 

13. Inne informacje:  

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie. 

 

Załączniki:  

Nr 1 - Formularz oferty  

Nr 2 - Projekt umowy kupna – sprzedaży 

Nr 3 – Zdjęcia samochodu VW Transporter T5 

 

 

 

 

 

 


