
Kołczygłowy, dnia 05.08.2021 r. 
 

OGŁOSZENIE  
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowy 

77 – 140 Kołczygłowy ul. Szkolna 1,  
woj. pomorskie,  

tel/fax.: 0-59 82 13 523, e-mail: gok@kolczyglowy.pl,www.gokkolczyglowy.pl  
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony 

na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes - Benz 
 

1. Przetarg dotyczy sprzedaży samochodu osobowego Mercedes - 
Benz: rok produkcji -1998 
masa całkowita- 2850kg 
pojemność/moc silnika -2299,00mc3/ 58,0 kW; 
przebieg: 330 000km .  

2. Cena wywoławcza wynosi: 4.150,00 zł 
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.  
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:  

a) wniesienie  wadium.  Wadium  należy  wpłacić  w  gotówce  w  biurze  
Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach najpóźniej do dnia 
30.08.2021 r. do godz. 10.00 lub przelewem na rachunek bankowy BS 
Bytów o/Kołczygłowy Nr 61 9321 0001 0031 4963 2000 0010 z 
odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na 
koncie Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowy najpóźniej na dzień przed 
przetargiem. Wysokość wadium: 415,00 zł,  

b) złożenie oferty do dnia 30.08.2021r. do godz. 1200 w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w zamkniętej kopercie 
opatrzonej opisem: „Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego w GOK 
Kołczygłowy” z dopiskiem nie otwierać przed 30.08.2021 r. przed godz. 
1215.  

c) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty, która 
powinna zawierać:  

1) Imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli 
zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 

2) Datę sporządzenia oferty,  
3) Kopię dowodu wpłaty wadium, 
4) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i 

przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 
5) Proponowaną cenę(nie niższą niż cena wywoławcza i sposób jej 

zapłaty,  
6) Własnoręczny podpis, 
7) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem technicznym, 

faktycznym i prawnym oferowanego samochodu osobowego.  
d) Zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży. 

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.08.2021 r. o godz. 1215 w siedzibie GOK 
Kołczygłowy ul. Szkolna 1, 77-140 Kołczygłowy, sala Kaszubska.  

6. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu 
osobowego. Wadium przepada na rzecz GOK Kołczygłowy, jeżeli w przypadku 
uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie 
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.  

7. Do zadań nabywcy należeć będzie odbiór samochodu osobowego z miejsca 
parkowania (UG Kołczygłowy ul. Słupska 56) we własnym zakresie. 

8. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny. 



9. Przystąpienie do przetargu oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego 
przetargu. 

10. Uczestnicy przetargu nie mogą podawać ceny niższej niż określona cena 
wywoławcza. 

11. Oferta zawiera dane oferenta i informację na temat ceny, po jakiej chciałby 
dokonać zakupu. 

12. Każdy uczestnik składa tylko jedną ofertę.  
13. Kryterium wyboru ofert jest wyłącznie cena.  
14. Brak możliwości zmiany złożonej oferty. 
15. Po zakończeniu przetargu Oferent, który wygrał przetarg bez zbędnej zwłoki 

przystąpi do podpisania z GOK Kołczygłowy umowy na zakup samochodu 
osobowego będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 
7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.  

16. Uchylenie się od podpisania w/w umowy skutkować będzie unieważnieniem tej 
części przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta. 

17. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu przez nabywcę zaoferowaną 
cenę w przetargu na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach.  

18. Szczegółowe informacje można uzyskać w GOK Kołczygłowy lub pod nr tel.: 0-59 
821 35 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce publikacji:  
- http://www.gokkolczyglowy.pl 
 
- tablica ogłoszeń GOK Kołczygłowy 


