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WYMAGANIA OFERTOWE 

 
I. Sprzedający: 
Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 
II. Opis przedmiotu oferty: 
Sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Vel Satis 2.0 Expression. 
 
1. Dane identyfikacyjne pojazdu:    
Marka –   samochód osobowy  Renault   
Model pojazdu –   Vel Satis 2.0 
Nr rej. –   SJ 18530 
Rok produkcji  –  2004 
 
2. Parametry techniczne samochodu:   
Rodzaj nadwozia  –  limuzyna  5 drzwiowa 
Kolor powłoki lakierowej  –  srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym 
Rodzaj silnika  –  z zapłonem iskrowym  (wtrysk) 
Pojemność / moc silnika  –  1998 ccm / 121kW (165KM) 
Przebieg – 218 679 km 
 
3. Wyposażenie standardowe i wyposażenie dodatkowe – ABS + EBV, fotele przednie     
podgrzewane i regulowane elektrycznie immobilizer, instalacja do montażu telefonu GSM                
z zestawem, karta kodowa Renault, klimatyzacja automatyczna, komputer pokładowy,  
poduszki powietrzne boczne przednie, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, lakier 
metalizowany, radioodtwarzacz CD, reflektory ksenonowe, system ESP, system ASR, 
tempomat. 
 
4.  Samochód   można   oglądać  w  siedzibie firmy  Południowego Koncernu                 
Węglowego  S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno,  w dniach od 23.09.2010 r. do   
12.10.2010 r.  w  godz.  od   800 do 1400 po  wcześniejszym uzgodnieniu  z  Wydziałem 
Administracyjno – Gospodarczym, tel. 032 – 618 56 51. 
 
5.  Cena wywoławcza samochodu: 22 300,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 
trzysta złotych 00/100). 

 
6. Wycena rzeczoznawcy do wglądu w Wydziale Umów  PKW   S.A. pokój  nr 9   (Budynek 
Centrali Telefonicznej). 
 
II. Opis przygotowania oferty: 
Oferta  handlowa musi zawierać: 
a)  dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, 
nr telefonu, nr faksu, e-mail, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
przetargu; 
b)  datę sporządzenia oferty; 
c)  przedmiot oferty – zakup samochodu osobowego marki Renault Vel Satis 2.0 Expression; 
d)  cenę brutto zaoferowaną przez oferenta; 
e)  kserokopię aktualnego odpisu z właściwego  rejestru albo aktualne  zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
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lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób prawnych); 
f)  dowód wpłacenia wadium; 
g)  warunki płatności; 
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego  lub dzień wpłaty w kasie 
Sprzedającego. 
h)  forma płatności – przelew lub wpłata w kasie; 
i)   kserokopia dokumentów REGON i NIP (dotyczy osób prawnych); 
j)   nr dowodu osobistego, PESEL, NIP (dotyczy osób fizycznych);  
k)  termin związania z ofertą – 30 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert ( dzień, w którym upływa termin składania ofert jest 
pierwszym dniem terminu związania ofertą);        
l)  oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
nabycie  przedmiotu przetargu;   
ł)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je  
bez zastrzeżeń. 
m)  oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym      
wzorem. 
 
III. Termin i miejsce składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: 
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
Kancelaria Główna (Budynek Zarządu – parter),  
pokój nr  5  
do dnia 13.10.2010 r. godz. 14.00. 
Na opakowaniu oferty należy umieścić: 

a) Nazwę i siedzibę oferenta 
b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego 
c) Napis: „Nr przetargu:…(wpisać numer)....  

Przetarg na: „Sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Vel Satis 2.0       
Expression”    
         

IV.  Wadium 
1. Przystępujący do przetargu winien wnieść  wadium w wysokości  2 230,00 zł. (słownie: 

dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 00/100) w terminie do dnia poprzedzającego 
komisyjne otwarcie ofert.    

2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A.  Bank 
Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, 
z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg – sprzedaż samochodu 
osobowego  marki Renault Vel Satis 2.0 Expression” lub w kasie PKW S.A. czynnej: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 1100 – 1400, środa w godz. 700 – 1000               
i 1200 – 1400.  

 
V. Zwrot wadium 
1. Zwrot   wadium  oferentom,   których  oferty  nie  zostały  wybrane  w  wyniku  przetargu, 
powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  
7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu. 
2.Wadium złożone przez oferenta, którego ofertę wybrano, zalicza się na poczet ceny 
nabycia. 
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3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione o ile nie zostało 
zaliczone na poczet ceny kupna.   
4. Sprzedający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została 
wybrana: 
    a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
    b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 
5.  Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w 
części jawnej przetargu, Sprzedający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej 
przetargu. 

 
VI. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu: 
IV kwartał 2010 roku. 
 
VII. Projekt umowy 
Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy 
Sprzedającego. 
 
VIII. Tryb udzielania wyjaśnień 
Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają: 
a) w sprawach technicznych: 
Wydział Administracyjno – Gospodarczy tel. 032-618 56 51 
b) w sprawach formalno-prawnych: 
Wydział Umów: tel. 032-618 51 50. 
 
IX. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie złożonych  do przetargu ofert nastąpi w dniu 14.10.2010 r. o godz. 12.40 

w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,                   
w budynku  Zarządu. 

2.  Otwarcie ofert  jest jawne. 
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów: 
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert 
złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert; 
b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po 
terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej 
przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie  po zakończeniu części jawnej przetargu. 
 
 

X. Część niejawna przetargu. 
1.  W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i 
określa braki w ofertach. 
2.  Komisja wzywa równocześnie oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli 
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w 
formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. 
3.  Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert. 
4.  Komisja odrzuca oferty: 
     - złożone po wyznaczonym terminie, 
     - gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe, 

- które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust. 2, nie spełniają          
warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych, 
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     - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu 
przyjętym w wymaganiach ofertowych. 
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, 
którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a 
następnie prowadzi nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. W 
przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się, 
ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed wyznaczonym terminem 
negocjacji ofertę. 
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół. 
 
XI. Postanowienia końcowe. 
1.  Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji. 

 
Załączniki: 

zał. nr 1 - Wzór formularza oferty handlowej. 
zał. nr 2 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia. 
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 Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych 

 
OFERTA  HANDLOWA  

 
1. Dane oferenta: 

 
Nazwa oferenta: …………………………………………………………….................. 

NIP……………………………………………………………………………………..   

REGON…………………………………………………………………………………

Adres pocztowy:……………………………………………………………………….. 

Nr telefonu…………………………………………………………………………….. 

 Nr faksu………………………………………………………………………………… 

 E-mail…………………………………………………………………………………..  
 

2. Data sporządzenia oferty:…………………………………………………………….  

 
3. Przedmiot  oferty: zakup samochodu osobowego marki Renault Vel Satis 2.0 

Expression.  
 

4. Cena samochodu brutto……………………………………………………………… 
słownie…………………………………………………………………………………. 
 

5. Warunki płatności: 
…………………………………………………………………………………………. 
 

6. Forma płatności: ……………………………………………………………………... 
 

7. Termin związania ofertą:  
Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w 
wymaganiach ofertowych.  

 
8. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej nabycie przedmiotu przetargu. 
 

9. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuję  je  
bez zastrzeżeń. 

 
10. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym 

wzorem. 
 

11.  Załącznikiem do niniejszej oferty są: 
 

11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego  rejestru albo aktualne  
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
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działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (dotyczy osób prawnych). 

      zał. nr……….. 
 

              11.2. Dowód wpłacenia wadium: 
     zał. nr……… 
 

              11.3. Kserokopie dokumentów REGON i NIP (dotyczy osób prawnych). 
    zał. nr……… 
 
11.4. Nr dowodu   
osobistego……………………….PESEL…………………NIP……………………. 
(dotyczy osób fizycznych).  

 
 
 
 
 

 ....................................................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 2 do wymagań ofertowych 

 
UMOWA     KUPNA    SPRZEDAŻY 

 

zawarta  w dniu ……………………………   w Jaworznie pomiędzy:  

Południowym Koncernem Węglowym S.A .z siedzibą w Jaworznie, 43-600 Jaworzno,    
ul. Grunwaldzka 37, 

NIP: 6321880539, REGON: 240033634,  

nr  KRS  0000228587  -  Sąd  Rejonowy  w  Katowicach,  Wydział VIII Gospodarczy  KRS, 

kapitał  zakładowy: 352.040.780,00 zł,    kapitał   wpłacony: 352.040.780,00 zł, 

reprezentowanym  przez : 
 

1.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. 
.…………………………………………………………………………………………………………... 

zwanym   dalej    „SPRZEDAJĄCYM” 

a:   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

zwanym    dalej   „KUPUJĄCYM”. 
 

§ 1. 

1.  SPRZEDAJĄCY  oświadcza,  że   jest  właścicielem    samochodu    osobowego    marki   Renault  

Vel Satis 2.0 wersja Expression,  oznaczenie silnika F4R767,  nr nadwozia (VIN)      

VF1BJ0K0B31440557      limuzyna 5 drzwiowa,  nr    rejestracyjny    SJ 18530,    rok  produkcji    

2004,    przebieg:    218 679    km. 

2.  SPRZEDAJĄCY  oświadcza,  że   pojazd  będący  przedmiotem  umowy  stanowi   jego własność   

i   jest  wolny od  wad prawnych,  praw  osób  trzecich  oraz  nie  toczy  się    żadne postępowanie,   

którego  przedmiotem  jest  ten  pojazd  i  nie  stanowi  on również przedmiotu zabezpieczenia   /  jest  

wolny  od  zastawu /. 

§ 2. 

SPRZEDAJĄCY  sprzedaje, a  KUPUJĄCY  nabywa  wymieniony w  § 1  niniejszej umowy   

pojazd   marki  Renault  Vel Satis 2.0 Expression. 

 

 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie 

Przetarg nieograniczony: nr 160/10  
„ Sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Vel Satis 2.0 Expression ” 

8

 

§ 3. 

KUPUJĄCY   za  przedmiotowy  pojazd  zapłaci  SPRZEDAJĄCEMU kwotę ….. ..……………      

(słownie:………………………………………… złotych 00/100) w terminie do siedmiu dni od daty 

zawarcia umowy przelewem na rachunek bankowy ING BANK ŚLĄSKI SA W KATOWICACH 

NR 45105011421000002293028375 lub gotówką w kasie SPRZEDAJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY 

wystawi KUPUJĄCEMU fakturę VAT w terminie do siedmiu dni od daty otrzymania zapłaty. 

§ 4. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie do trzech dni od daty wpłacenia kwoty określonej 

w § 3 na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO lub gotówką w kasie SPRZEDAJĄCEGO. 

§ 5. 

SPRZEDAJĄCY   przenosi na rzecz   KUPUJĄCEGO  własność pojazdu określonego w   umowie,   

przy  czym   przeniesienie  własności   następuje   z   chwilą   dokonania   przez KUPUJĄCEGO   

zapłaty  całej  określonej w  § 3  kwoty. 

§ 6. 

KUPUJĄCY  oświadcza, że stan techniczny w/w pojazdu jest mu znany i z tego tytułu nie będzie 

rościł  żadnych  pretensji  do  SPRZEDAJĄCEGO. 

§ 7. 

Strony ustaliły, że w razie nie wypowiedzenia przez KUPUJĄCEGO umowy ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów (polisa serii KM-A 

nr 028472) KUPUJĄCY jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Południowego Koncernu Węglowego 

S.A. kosztów ubezpieczenia OC za każdy dzień liczony od trzydziestego dnia od umowy kupna 

sprzedaży (1.04 zł za każdy dzień ochrony do dnia 22.04.2011 r.). 

§ 7. 

Strony  ustaliły,  że  wszelkiego  rodzaju  koszty  transakcji  wynikające  z  realizacji  ustaleń 

niniejszej   umowy  obciążają   KUPUJACEGO,   a  w  szczególności  koszty  podatku od czynności   

cywilnoprawnych. 

§ 8. 

W  sprawach  nieuregulowanych  w   niniejszej  umowie,  zastosowanie  mają  obowiązujące w  tym  

zakresie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego. 

§ 9. 

Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym dla   każdej  

ze  stron. 
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Załączniki:  dowód  rejestracyjny,   karta  pojazdu,  świadectwo homologacji. 

 

 

 

                 KUPUJĄCY:                                                                            SPRZEDAJĄCY: 

 

 

 

 


