
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Brzozów dn. 16.02.2022 r.
W BRZOZOWIE 
ul. W. Witosa 13 
36-200 Brzozów

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że przeznaczona do sprzedaży pojazd 
Mercedes -  Benz model 109 Vito CDI MR' 03E3 2.9t

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie 
ul. W. Witosa 13
36 -  200 Brzozów

2. Pojazd można obejrzeć w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. W. Witosa 13 
w Brzozowie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -  14:30 w terminie 17.02.2022r. - 
04.03.2022r. po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 13 43 418 86

3. Cena wywoławcza oszacowana przy uwzględnieniu aktualnej wartości rynkowej wynosi: 
9 000,00 zł brutto i stanowi cenę wywoławczą.

4. Prosimy o składanie ofert według wzoru - załącznik numer 1 do Regulaminu Przetargu 
Ofertowego opublikowanego na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie DPS w Brzozowie, na stronie 
internetowej DPS : www.dpsbrzozow.pl w zakładce BIP oraz na stronie internetowej 
https://brzozowiak.pl „Brzozowiak - serwis ogłoszeniowy - Brzozów i okolice"
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, 
w języku polskim oraz musi zawierać:
a) Imię i nazwisko
b) Dokładny adres zamieszkania lub siedziby firmy
c) Numer pesel
d) Oferowana cena brutto -  nie niższa niż cena wywoławcza oraz warunki jej zapłaty,
e) Kserokopię dowodu wniesienia wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej , 

tj. 450,00 zł. Wpłaty należy dokonać w kasie Domu Pomocy Społecznej 
w Brzozowie.

Ostateczny termin wpłaty wadium upływa dnia 10.03.2022 r. Za dzień wpłaty przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na konto bankowe DPS. Wadium wniesione przez 
oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 3 
dni od dokonania wyboru lub odrzucenia ofert.
f) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży, stanowiącej załącznik 

nr 2 do Regulaminu Przetargu Ofertowego .
5. Miejsce i termin składania ofert.

a) Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7:00 -  13:00, nie później jednak niż 
do dnia 10 marca 2022 r. do godz. 9:00 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. W. Witosa 13 
w Brzozowie.

http://www.dpsbrzozow.pl
https://brzozowiak.pl


b) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie 
z podanym imieniem i nazwiskiem i adresem lub nazwą firmy i siedzibą oferenta 
opatrzonej dopiskiem „ Oferta kupna pojazdu Mercedes Benz"

c) Ofertę można przesłać pocztą polską albo kurierem na adres Domu Pomocy Społecznej 
w Brzozowie, ul. W. Witosa 13, 36-200 Brzozów

6. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 marca 2022 r. o godz. 9:15 w siedzibie DPS w Brzozowie 
gabinet Dyrektora.

7. Dane przedmiotu ogłoszenia:

Marka: MERCEDES-BANZ
Typ>, model handlowy: 109 Vito CDI MR'03 E3 2.9
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Kolor: Ciemny niebieski
Skrzynia biegów: Manualna
Liczba osi /napęd: 2 / tylny (4x2)
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Rodzaj nadwozia: 4 drzwiowe, 9 osob.
Rok produkcji: 2004 r.
Przebieg: 157 227 km
Masa całkowita/ ładowność: 2 940 kg/910 kg
Rozstaw osi: 3 430 mm
Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
Pojemność /  Moc silnika: 2 148 cm3/ 65 kW (88 KM)
Doładowanie: Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów: 4
Układ cylindrów: rzędowy
Norma spalin: E3
Długość: 5 223 mm
Szerokość: 1 901 mm
Wysokość: 1 875 mm

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Ogłoszenie wraz z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy kupna -  sprzedaży zostało zamieszczone 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie: 
www.dpsbrzozow.pl w zakładce BIP oraz na stronie internetowej https://brzozowiak.pl „Brzozowiak - 
serwis ogłoszeniowy - Brzozów i okolice"

DYREKTOR
■omu Pomocy S| oleczncj w Brzozowie

http://www.dpsbrzozow.pl
https://brzozowiak.pl


Załącznik do zarządzenia
nr 3/2022 z dnia 16.02.2022r.

REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO 
którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu marki Mercedes Benz, 

model 109 Vito CDI MR'03 E3 2 ,9t, 
będący na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie.

§1.
1. Organizatorem przetargu jest Dom pomocy Społecznej w Brzozowie, z siedzibą przy 

ul. W. Witosa 13, 36-200 Brzozów, zwany dalej „DPS w Brzozowie".
2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu marki Mercedes Benz, model 109 Vito CDI 

MR'03 E3 2,9t, rok produkcji 2004, zwany dalej „pojazdem".

§2.
1. Przetarg ma charakter przetargu otwartego, pisemnego i nieograniczonego.
2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności 

prawnych.
§3.

Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu w siedzibie 
DPS w Brzozowie na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP DPS w Brzozowie oraz na stronie internetowej 
https://brzozowiak.pl „Brzozowiak - serwis ogłoszeniowy - Brzozów i okolice".

§ 4 .
1. Cena wywoławcza pojazdu wynosi 9 000 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100).
2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

§ 5.
1. Oferty składa się w formie pisemnej do dnia 10 marca 2022r. do godz. 9:00 w DPS w Brzozowie, 

osobiście, pocztą polską lub kurierem na adres Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul. W. 
Witosa 13, 36- 200 Brzozów z dopiskiem „Oferta kupna pojazdu Mercedes Benz".

2. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty, spełniającej wszystkie wymagania 

wynikające z niniejszego regulaminu.
4. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do DPS w Brzozowie, a nie data jej 

wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

§ 6 .
1. Oferta winna zawierać:

1) formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu,

2) dokument charakteryzujący oferenta:
a) w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności 

gospodarczej -  oświadczenie o danych osobowych oferenta, zawierające co 
najmniej dane na temat imienia i nazwiska, aktualnego adresu zamieszkania, 
numeru PESEL,

b) w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą (przedsiębiorca), osoba prawna lub inny podmiot prawa -  odpis 
stosownego dokumentu rejestracyjnego, tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji

https://brzozowiak.pl


działalności gospodarczej lub wpisie do KRS lub odpis zaświadczenia o nadaniu 
numeru NIP/REGON,

c) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika -  pełnomocnictwo 
udzielane przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w formie oryginału,

d) oferta oraz wszystkie do niej załączniki musza być podpisane przez oferenta lub 
osoby upoważnione do jego reprezentowania.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptowaniu wzoru umowy sprzedaży, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 
450,00 zł brutto. Wpłaty należy dokonać w kasie Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie. 
Ostateczny termin wpłaty wadium upływa w dniu 10.03.2022r.

§ 7.
1. Oferent nie może wycofać oferty po jej złożeniu, nawet przed upływem terminu składania ofert.
2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do odbycia przetargu.

§ 8.
1. Do przeprowadzenia przetargu DPS w Brzozowie powołuje Komisję Przetargową w składzie 

trzech osób.
2. Komisja Przetargowa w imieniu DPS w Brzozowie przeprowadza postępowanie przetargowe, 

w szczególności:
1) sprawdza ważność ofert,
2) dokonuje oceny ofert i proponuje wybór najkorzystniejszej, ważnej oferty z najwyższa ceną,
3) rozstrzyga uwagi i zastrzeżenia oferentów,
4) w razie ustalenia, ze kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, kontynuuje przetarg 

w formie licytacji między oferentami.

§ 9 .
1. Otwarcie ofert nastąpi 10 marca 2022r. o godz. 9:15 w siedzibie DPS w Brzozowie — gabinet 

Dyrektora.
2. Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu.
3. Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu.
4. W części niejawnej komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty 

najkorzystniejszej.

§ 10.
1. Oferta złożona w przetargu jest nieważna, jeżeli:

1) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym i/lub treścią niniejszego 
Regulaminu,

2) do oferty nie dołączono dokumentów wymienionych w §6 ust. 1,2,3 lub są one 
niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby 
prowadzić do uznania jej za nowa ofertę,

3) nie została podpisana przez oferenta lub osobę upełnomocnioną do reprezentowania 
oferenta.

2. O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie danego oferenta.
3. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania.

§ 11.
1. Komisja Przetargowa uzna za najkorzystniejsza ofertę z najwyższą ceną i z zastrzeżeniem 

poniższych ustępów.



2. W razie stwierdzenia, ze co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę w tej 
samem wysokości (tożsamość ofert) DPS w Brzozowie przeprowadzi drugi etap przetargu 
w formie licytacji ustnej.

3. W powyższym przypadku, takich oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji 
przetargu w formie licytacji.

4. Osoby przybyłe w imieniu oferentów powinny posiadać prawidłowe i ważne pełnomocnictwo do 
udziału w tej części przetargu w formie oryginału.

5. Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana przez oferentów zakwalifikowanych do licytacji.
6. Ustala się minimalną wartość postąpienia w licytacji na 100 zł.
7. Po ustaleniu postąpień DPS w Brzozowie, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią 

najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
8. W razie nie dokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje 

nierozstrzygnięty.

§ 12.
1. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie 

przetargu.
2. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu przeniesienia wartości 

pojazdu poprzez podpisanie umowy sprzedaży pojazdu, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Termin i miejsce podpisania umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 14 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4. Wszystkie koszty transakcji zakupu pojazdu ponosi oferent.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez oferenta (kupującego) 

ceny nabycia pojazdu, ustalonej w drodze przetargu (ewentualnie późniejszej licytacji).

§13.
1. Nabywca jest zobowiązany:

1) zapłacić należność tytułem ceny nabycia przed podpisaniem umowy,
2) podpisać umowę sprzedaży w terminie wyznaczonym przez DPS w Brzozowie. Wzór umowy 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 

nabycia pojazdu.
3. Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu, nie później niż przed 

upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu 
wynikiem negatywnym.

4. Wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, a uchyli się on od zawarcia umowy, przepada 
na rzecz DPS w Brzozowie.

5. Nabywca, który nie uiścił całej ceny nabycia wymienionej w ust. 1 pkt.l, traci prawa wynikające 
z przyjęcia jego oferty, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

§ 14.
1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. W takim przypadku DPS 

w Brzozowie powiadomi o tym fakcie na tablicy ogłoszeń w siedzibie DPS w Brzozowie, na stronie 
www.dpsbrzozow.pl w zakładce BIP oraz na stronie internetowej https://brzozowiak.pl 
„Brzozowiak - serwis ogłoszeniowy - Brzozów i okolice", a także oferentów -  w miarę możliwości 
pisemnie, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.

2. Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek oferty.
3. DPS w Brzozowie nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny unieważnienia przetargu.
4. W razie zmiany bądź unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 

wobec DPS w Brzozowie z tego tytułu.

http://www.dpsbrzozow.pl
https://brzozowiak.pl


1. Z przebiegu prac Komisji Przetargowej sporządza się protokół.
2. Treść protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu, w szczególności 

informacje o ilości złożonych ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez 
wyboru którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.

§ 16.
1. Zbywany pojazd można oglądać w siedzibie DPS w Brzozowie tj. Dom Pomocy Społecznej 

w Brzozowie, ul. Witosa 13, 36-200 Brzozów, w terminie 17.02.2022r. -  04.03.2022r. 
w godzinach: 8:00 -14 :30 .

2. Szczegółowych informacji udzielają na temat:
a) przetargu -  Pani Ewa Wania tel.13 43 418 86 w .37
b) pojazdu - Pan Grzegorz Zając tel. 13 43 418 86 w. 44

3. Wynik postępowania przetargowego zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie DPS 
w Brzozowie, na stronie www.dpsbrzozow.pl w zakładce BIP

§ 17.
1. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami ogłoszenia 

o przetargu pisemnym.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy 

prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15.

d y r _f .

http://www.dpsbrzozow.pl


do Regulaminu przetargu ofertowego 
którego przedmiotem jest sprzedaż 

samochodu marki Mercedes Benz

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany:....................................................................................................................

Imię i nazwisko:..........................................................................................................................

Miejsce zamieszkania:............................................................................................................

PESEL/REGON:............................................................................................................................

Numer N IP :...................................................................................................................................

Telefon :..........................................................................................................................................

Adres e-m ail:...............................................................................................................................

Numer rachunku bankowego, na który Sprzedający ma zwrócić wadium:

Oferta:

Odpowiadając na zgłoszenie o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest zbycie pojazdu marka 
M ercedes-Benz model 109 Vito CDI MR' 03E3 2.9t o numerze rejestracyjnym RBR U555, 
stanowiącego mienie Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, składam ofertę zakupu 
przedmiotowego pojazdu. Kwotę:

Cena nabycia
Brutto :..................................................................................................................................................................................zł

( słow nie :............................................................................................................................................................................. )

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z regulaminem przetargu oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu przetargu 
pisemnego i akceptuję je bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że jestem zobowiązany treścią oferty do dnia przeniesienia własności pojazdu.



3. Oświadczam, że maiłem możliwość zapoznania się ze stanem technicznym pojazdu będącego 
przedmiotem przetargu i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

4. Jednocześnie oświadczam, że zrzekam się wszelkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
wad fizycznych pojazdu będącego przedmiotem przetargu. Nie będę składał żadnych 
roszczeń i pretensji związanych ze stanem technicznym pojazdu.

5. Oświadczam, że w przypadku, gdy zaoferuję najwyższą cenę, zobowiązuję się do zawarcia 
umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego, a także do pokrycia 
wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu umowy sprzedaży.

6. Na potwierdzenie udziału w przetargu i chęci nabycia pojazdu marka Mercedes -  Benz model 
109 Vito CDI MR' 03E3 2.9t o numerze rejestracyjnym RBR U555 wniosłem wadium w 
wysokości:...........................................zł ( słownie:
................................................................................................................)

7. W załączniku dołączam dowód wniesienia wadium w formie

8. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod 
względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

9. Jestem świadom, że gdyby z mojej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przeze 
mnie wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego -  Domu Pomocy Społecznej w 
Brzozowie.

10. Do niniejszej oferty dołączam:
1) Aktualny odpis z KRS*
2) Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej'
3) Pełnomocnictwo'
4) Zaakceptowany wzór umowy sprzedaży stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu 

Przetargu.

♦niepotrzebne skreślić

............................................... 2022 r.
( miejscowość i data) ( pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

Oferenta ( dotyczy firm) lub czytelny podpis (dot. osób fizycznych)



do Regulaminu przetargu ofertowego 
którego przedmiotem jest sprzedaż 

samochodu marki Mercedes Benz

Załącznik nr 2

UMOWA SPRZEDAŻY
(wzór)

Zawarta w dn iu ................................................................. 2022 r. w Brzozowie pomiędzy stronami:

Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzozowie przy ul. W. Witosa 13, 36-200 Brzozów, zwany 
dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora -  mgr Lidia Cyparska
Głównego Księgowego -  mgr Barbara Musiałek

Zwany dalej Kupującym, reprezentowanym przez:

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
Marka Mercedes -  Benz model 109 Vito CDI MR' 03E3 2.9t, zwany dalej w treści umowy 
„ pojazdem" .

§ 2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność i jest 
wolny od wad prawnych oraz oświadcza, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem 
jest ten pojazd a także, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3
Tytułem zapłaty ceny za pojazd, o którym mowa w § 1, kupujący zapłaci Sprzedającemu -  DPS kwotę

( słownie............................................................................................................................................................................... ) zł brutto.

§4
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Sprzedającego -  DPS w Brzozowie niezwłocznie 

po podpisaniu umowy sprzedaży, które potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Wydanie pojazdu może nastąpić jedynie do rąk kupującego lub upełnomocnionej przez niego 

osoby, która okaże oryginał pełnomocnictwa.



3. Wraz z pojazdem Kupującemu zostaną wydane następujące przedmioty:
1) Komplet kluczy w liczbie..........................................................................................................sztuk
2) Dowód rejestracyjny n r .......................................................................................................................
3) Karta pojazdu n r ......................................................................................................................................
4) Polisa OC n r ..............................................................................................................................................

4. Z chwilą wydania przedmiotowego pojazdu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane 
z przedmiotowym pojazdem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

5. Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Kupujący.

§ 5
1. Kupujący oświadcza, że znany jest stan techniczny pojazdu i nie wnosi do niego żadnych uwag i 

zastrzeżeń oraz świadcza, że z powodu stanu technicznego pojazdu będącego przedmiotem 
umowy nie zgłasza i nie będzie zgłaszał wobec Sprzedającego żadnych roszczeń.

2. Kupujący oświadcza nadto, że dokonał sprawdzenia oznaczeń numerycznych pojazdu i nie zgłasza 
co do nich zastrzeżeń.

§6
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zatrzyma wadium wpłacone przez oferenta w trakcie 
trwania postępowania przetargowego.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony

Sprzedający Kupujący


