Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje,
że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego:

Nazwa składnika
majątku

Samochód osobowy

Peugeot 607 2.2

Rok
prod.

Numer identyfikacyjny
(VIN)

Poj.
silnika
(ccm)

Moc
(KW)

Orientacyjny
przebieg (km)

2002

VF39D3FZB92061792

2230

116
(158 KM)

310 003

Cena wywoławcza – 4.300,00 zł (cztery tysiące trzysta zł)
Postąpienie – 100,00 zł (sto zł)
Pojazd można oglądać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Miodowa 15,
w dniach 20-21 grudnia 2012 r. w godzinach 12:00 ÷ 14:00.
Termin i miejsce przeprowadzenia aukcji:
28 grudnia 2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie,
ul. Miodowa 15, sala Kinowa (parter).
Warunkiem udziału w aukcji jest:
- wniesienie wadium, w wysokości 430,00 zł (czterystu trzydziestu zł) w formie przelewu na
rachunek w Narodowym Banku Polski, nr konta: 58 1010 1010 0013 1313 9120 0000
z dopiskiem „aukcja samochodowa”, które należy wnieść do dnia 27.12.2012 r. (liczy się
data wpływu środków na rachunek Ministerstwa Zdrowia) - wadium złożone przez nabywcę
zostanie zaliczone na poczet ceny.
- złożenie pisemnego oświadczenia, że uczestnicy aukcji zapoznali się z regulaminem aukcji.
Organizator aukcji zastrzega, że wadium przepada na rzecz Ministerstwa Zdrowia, jeżeli
żaden spośród uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie
wywoławczej.
Organizator zastrzega, że wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który
wygrał aukcję, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży lub nie zapłaci ceny nabycia
w terminie 7 dni od dnia przybicia (zakończenia) aukcji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 63-49-470
Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia aukcji lub jej
zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
Warunki udziału i przebieg aukcji oraz warunki sprzedaży zawiera REGULAMIN AUKCJI,
który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie
sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który
wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114z 2012 r. poz. 761).

REGULAMIN AUKCJI
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia aukcji ustnej na sprzedaż samochodu
osobowego marki Peugeot 607 o numerze rejestracyjnym WI 49888, rok produkcji 2002,
będącego własnością Ministerstwa Zdrowia 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15.
I. Tryb postępowania :
Postępowanie jest prowadzone w trybie aukcji ustnej i jest jawne.
II. Cel postępowania:
Celem postępowania jest:
1. Wyłonienie Kupującego samochód osobowy będący przedmiotem aukcji.
2. Uzyskanie najwyższej ceny samochodu.
III. Organizator:
1. Organizatorem aukcji jest Ministerstwo Zdrowia 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
2. Organizator posiada tytuł prawny do przedmiotu aukcji.
IV. Przedmiot aukcji:
1. Przedmiotem aukcji jest samochód osobowy marki Peugeot 607 o numerze rejestracyjnym
WI 49888, rok produkcji 2002, pojemność silnika 2230 cm³, data pierwszej rejestracji
17.04.2002 r., rodzaj paliwa benzyna, Numer VIN VF39D3FZB92061792.
2. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi 4300,00 złotych brutto (słownie: cztery
tysiące trzysta złotych 00/100).
3. Wylicytowana kwota zawierać będzie przejęcie prawa własności samochodu.
V. Uczestnicy aukcji :
1. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej.
2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba
umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.
VI . Przebieg aukcji:
1. Przed przystąpieniem do aukcji uczestnik musi zapoznać się z regulaminem aukcji.
2. Przed rozpoczęciem aukcji uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce prowadzącego
aukcję:
a) oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), że uczestnik
zapoznał się z regulaminem aukcji oraz projektem umowy, i że nie wnosi do nich zastrzeżeń.
b) potwierdzenie wpłaty wadium.
3. Licytacja :
Aukcja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
w Sali Kinowej w dniu 28 grudnia 2012 r. o godzinie 13:00.
4. Wadium
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej tj. 430 zł .
Wadium należy wnieść w formie przelewu na rachunek w Narodowym Banku Polski,
nr konta: 58 1010 1010 0013 1313 9120 0000 z dopiskiem „aukcja samochodowa’.
-Wadium należy wnieść na rachunek bankowy organizatora aukcji najpóźniej do dnia
27.12.2012 r. – liczy się data wpływu środków na konto Ministerstwa Zdrowia – pod rygorem
uznania przez organizatora aukcji, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony.
- Oryginał dowodu wpłaty wadium należy okazać przed wywołaniem aukcji.
- Wadium złożone przez osoby, które nie uzyskały przybicia w aukcji, zostanie zwrócone w
terminie 7 dni od zakończenia aukcji na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy
uczestnika.
- Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

- Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden spośród uczestników licytacji nie zaoferuje
ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.
- Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał aukcję, uchyli się od
podpisania umowy sprzedaży lub nie zapłaci ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia przybicia
(zakończenia aukcji).
VII. Przebieg aukcji:
1. Aukcja odbywa się ustnie.
2. Licytowana stawka stanowić będzie cenę sprzedaży samochodu będącego przedmiotem
licytacji.
3. Prowadzący aukcję otwiera aukcję poprzez podanie do wiadomości:
• przedmiotu aukcji,
• ceny początkowej (wywoławczej),
• warunków dotyczących wysokości postąpienia,
• terminu uiszczenia ceny nabycia,
• zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu
aukcji,
• nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali
dopuszczeni do aukcji.
4. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki.
5. Wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł. Stawka zaoferowana przez uczestnika licytacji
przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą.
6. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu
zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
7. Aukcję wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą kwotę. Prowadzący aukcję ogłasza
imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uczestnika, który wygrał aukcję.
8. Przewodniczący zamyka aukcję i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę podmiotu (firmę),
która licytację wygrała oraz wylicytowaną cenę.
9. Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
10. Nabywca jest zobowiązany do podpisania umowy sprzedaży, zgodnej z załącznikiem nr 1
do niniejszego regulaminu, bezpośrednio po zakończeniu aukcji oraz zobowiązuje się do
zapłaty ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przybicia.
11. Nabywca, który uchyli się od podpisania umowy sprzedaży lub nie zapłaci ceny nabycia
w terminie 7 dni od dnia przybicia (zakończenia aukcji) traci złożone wadium oraz prawo do
kupna wynikające z przybicia.
12. Organizator w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy pierwszej licytacji podejmie
odpowiednie kroki zmierzające do ogłoszenia kolejnej licytacji.
VIII . Postanowienia końcowe:
1. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przystąpi do licytacji i zaoferuje stawkę wywoławczą.
2. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia aukcji lub jej
zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
3. Uczestnik licytacji może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
4. Wszelkich informacji udziela Pan Krzysztof Gańko – Starszy Inspektor w Wydziale
Transportu tel. 22 634-94-70
Załączniki:
1. projekt umowy,
2. wzór oświadczenia

Załącznik nr 1
UMOWA SPRZEDAŻY Nr ……………
Zawarta w Warszawie w dniu 28.12.2012 r. pomiędzy:
Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie
ul. Miodowa 15 , NIP 525-19-18-554,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………...................
zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym
a
………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………...................
zwanym w dalszej części umowy Kupującym

§ 1.
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje samochód marki Peugeot 607 o numerze
rejestracyjnym WI 49888, rok prod. 2002, pojemność silnika 2230 cm³, data pierwszej
rejestracji 17-04-2002, rodzaj paliwa benzyna, Numer VIN VF39D3FZB92061792.
2. Sprzedający oświadcza, że samochód stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych
i praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest w/w
samochód oraz, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia lub zajęcia.
§ 2.
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzeżeń co do jego stanu, jego własności, jego wszystkich parametrów,
a także wyglądu.

§ 3.
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za samochód cenę w wysokości ……………………..zł
brutto ( słownie:…….………………………………………………………… złotych ), która
została ustalona w wyniku przebiegu aukcji w dniu 28 grudnia 2012 r.
2. Zapłata ceny przez Kupującego, pomniejszonej o kwotę wadium w wysokości 430 zł,
nastąpi na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez Narodowy Bank Polski w
Warszawie Nr konta: 69 1010 1010 0013 1322 3100 0000, w terminie 7 dni od daty
zakończenia aukcji (przybicia).
3. Za dzień zapłaty strony uznają datę wpływu należności na rachunek Sprzedającego.
4. Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym podatek od
czynności cywilnoprawnych, ponosi Kupujący.
§ 4.
1. Wydanie samochodu Kupującemu nastąpi po wpłynięciu zapłaty na rachunek
Sprzedającego.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące samochodu,
niezbędne do prawidłowego z niego korzystania.
§ 5.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.
§ 6.
Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotowej umowy rozstrzygał będzie Sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§ 7.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
.
SPRZEDAJACY

KUPUJĄCY

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami i regulaminem aukcji,
projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
Informuję jednocześnie, że zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium w wysokości
430,00 zł i przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty.
Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania aukcji do zawarcia umowy w terminie
podanym przez Organizatora aukcji.
Numer rachunku, na który proszę zwrócić wadium w przypadku nie uzyskania przybicia
w aukcji:
………….……………………………………………………………………………………….
………….……………………………………………………………………………………….

……………………………….
Podpis osoby uprawnionej

