
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Rynek 27
58-200 Dzierżoniów
OR.2613.2.2021

Przetarg na zbycie samochodu – Fiat Punto 55 Kat. o 

numerze rejestracyjnym DDZ U591

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie 

internetowej Sprzedającego http://bip.pow.dzierzoniow.pl/ oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego Rynek 27, 58-200 

Dzierżoniów.

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.03.2021r. o godz 12.00 w pokoju 

nr 201 II p. w siedzibie Sprzedającego.

4. Samochód osobowy Fiat Punto nr rejestracyjny DDZ U591 będący 

przedmiotem przetargu można obejrzeć w Pieszycach, ul. Mickiewicza 1, 

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00 (po wcześniejszym 

umówieniu terminu).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 832 

52 05 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

5. Dane techniczne pojazdu:

a) Marka i model: Fiat Punto 55 Kat.

b) Wersja S

c) Numer VIN: ZAF17600001112473

d) Rok produkcji: 1998

e) Data pierwszej rejestracji: 17.09.1998r.

f) Rodzaj pojazdu: samochód osobowy 

g) Kolor powłoki lakierowej: czerwony 1-warstwowy akrylowy

h) Rodzaj nadwozia: hatchback 3-drzwiowy

i) Jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym (wtrysk)

j) Pojemność/ moc silnika: 1108 ccm / 40kW (54KM)

k) Liczba cylindrów/ układ cylindrów/ liczba zaworów: 4/ rzędowy/ 8

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/


l) Rodzaj skrzyni biegów: manualna

m)Rodzaj napędu: przedni (4x2)

n) Wskazania drogomierza: 90966 km.

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

a) oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia 

wadium w wysokości 35 PLN w tym VAT (23%) (słownie: trzydzieści 

pięć złotych), co stanowi 10% ceny wywoławczej sprzedawanego 

składnika majątku ruchomego, w kasie siedziby Sprzedającego lub 

przelewem na Konto w Banku Spółdzielczym nr rachunku 46 9527 

0007 0026 0837 2000 0002. Środki przekazane na poczet wadium 

muszą znajdować się na koncie bankowym Sprzedającego do dnia 

15.03.2021r. do godz. 10.00.

b) wadium nie może być wniesione po ww. terminie i godzinie,

c) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane 

lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu 

wyboru oferty,

d) wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,

e) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, 

który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

7. Cena wywoławcza - 350 PLN w tym VAT (23%) (słownie: trzysta 

pięćdziesiąt złotych).

8. Oferta (wzór w załączniku) powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oferowaną cenę,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu 

przetargu,

e) dowód wniesienia wadium,

f) konto na które ma zostać zwrócone wadium (w przypadku gdy oferta 

nie zostanie przyjęta).

9. Oferty nabycia samochodu można składać osobiście lub przesłać za 

potwierdzeniem odbioru na adres Sprzedającego. W takim przypadku za 

termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru 



przesyłki przez Sprzedającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: 

starostwo@pow.dzierzoniow.pl

10. Oferty należy składać do dnia 15.03.2021r. do godz. 10.00.

11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu 

bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dzierżoniów, dnia 25.02.2021r.

Z up. Starosty

Ewa Hubisz

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
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