
 

 

 

 

 

Szczecin, 09.03.2021 r. 

A.2013.8.2.2021.WSZ 

 

DYREKTOR ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG 

PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO NISSAN PRIMERA 

 

Na podstawie zarządzenia nr 6/2017 r. z dnia 22 marca 2017 r. Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie w sprawie wprowadzania zasad zbywania środków trwałych stanowiących własność Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 

34, tel. 91 4348311, www.zamek.szczecin.pl ogłasza II pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu 

osobowego marki Nissan Primera, nr rej. ZS16964 

1. Opis przedmiotu sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Nissan Primera o dop. masie  całkowitej 1725 kg 

Rok produkcji:  2000 r. 

Data pierwszej rejestracji :  12.12.2000 r. – pierwszy właściciel 

Nr nadwozia (VIN):  SJNBEAP11U0446794 

Pojemność / moc silnika 1769 ccm / 84 kW (114 KM) 

Przebieg:  308806 km ( stan na dzień 01.03.2021r.) 

Ubezpieczenie OC ważne do 12.06.2021 r. (zapłacono I ratę)  

Przegląd techniczny ważny do 05.02.2022r. 

Opis rodzaju pojazdu:  samochód osobowy  

Kolor powłoki lakieru:  Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym 

Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy 

Jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym (wtrysk) 

Rodzaj skrzyni biegów: manualny 

Na wyposażeniu standardowym znajduje się: 

- ABS- system zapobiegający blokowaniu kół 

- Autoalarm 

- Fotel kierowcy podgrzewany 

- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 

- Głośniki 6 szt. 

- Immobilizer 

- Instalacja do montażu telefonu 

- Klimatyzacja 

- Kolumna kierownicy regulowana 

- Komputer pokładowy 

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie 

http://www.zamek.szczecin.pl/


  

 

 

- Napinacze pasów bezpieczeństwa 

- Obrotomierz 

- Poduszki powietrzne boczne przednie 

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

- Radioodtwarzacz 

- Siedzenie tylne dzielone 

- Spryskiwacze reflektorów 

- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie 

- Szyby przyciemniane 

- Światła p/mgielne przednie 

- Światła z regulacją kąta pochylenia 

- Światła dodatkowe STOP 

- Wskaźniki temperatury zewnętrznej 

- Wspomaganie układu kierowniczego 

- Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt. 

- Zamek centralny zdalnie sterowany 

- Zderzaki w kolorze nadwozia 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

- Fotel pasażera podgrzewany 

- Kierownica pokryta skórą 

- Klimatyzacja automatyczna  

- Lakier metalizowany 

 

W załączniku nr 1 zostały zamieszczone zdjęcia przedmiotu sprzedaży 

2. Cena wywoławcza 

Cena wywoławcza sprzedaży pojazdu została ustalona na kwotę 1300,00 zł brutto 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód osobowy marki Nissan Primera 

Samochód osobowy marki Nissan Primera  można obejrzeć w terminie do 15.03.2021 r. po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 91 4348338-37 lub 601 835 622 

4. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta  

Sprzedający wprowadza wzór „Formularza Ofertowego”, na którym  należy złożyć ofertę. Wzór „Formularza 

Ofertowego” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. Można go pobrać w siedzibie Sprzedającego 

w pokoju nr 106 lub ze strony internetowej Zamku pod adresem: 

www.bip.zamek.szczecin.pl/26/61/ogloszenia-o-sprzedazy-majatku.html 

Oferta powinna zawierać: 

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

b) numery NIP lub REGON/PESEL Oferenta 

c) datę sporządzenia oferty 



  

 

 

d) oferowaną cenę brutto 

e) oświadczenie , że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży 

oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń 

f) dowód wpłaty kwoty wadium 

Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisującej ofertę. 

 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień jest p. Wioleta Szylak Dział Administracji, tel. 91 

4348337. Kontakt z ww. osobą jest możliwy w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie Wadium w wysokości 130,00 zł. 

słownie: sto trzydzieści złotych 00/100 

Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr konta B.G.K. 56-1130-

1176-0022-2047-7820-0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Wadium przetargowe na zakup 

samochodu osobowego Nissan Primera”. 

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w siedzibie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

Prawidłowo wpłacone wadium, to  wadium, które zostanie zaksięgowane na koncie Sprzedającego do 

ww. terminu. Oferent winien wpłacić wadium odpowiednio wcześniej, aby kwota mogła być 

zaksięgowana do dnia wymaganego przez Sprzedającego. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia 

przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 

 

Wadium  złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

 

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się 

od zawarcia umowy. 

 

6. Sposób składania ofert 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie 

zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopercie może towarzyszyć pismo przewodnie, na którym 

Oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 

 

Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć w sposób następujący: 

Zamek Książąt Pomorskich 

ul. Korsarzy 34 

70-540 Szczecin 

z dopiskiem 

„Drugi  Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki Nissan Primera” 

Poza powyższym oznaczeniem, na kopercie Oferent jest zobowiązany podać swoją nazwę i adres, aby 

umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie składania ofert. 



  

 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą w następującym miejscu: 

Zamek Książąt Pomorskich 

ul. Korsarzy 34 (sekretariat, pok. 206 II p. wejście ”A”) 

70-540 Szczecin 

W terminie do 18.03.2021 r. do godz. 10:00 

Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez  Oferenta kilku ofert, 

wszystkie oferty zostaną odrzucone. 

8.  Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2021 r.  o godzinie 10:15 w siedzibie Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34,  w sali 201 II p. wejście „A”. 

9. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 14 dni od daty upływu terminu składania ofert 

10. Wycofanie oferty lub jej zmiany 

Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej ofert pod warunkiem, że 

Sprzedający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 

oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dodatkowym dopiskiem „Zmiana”. 

 

Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) 

z napisem na kopercie „Wycofanie” 

 

Koperty z napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności 

postępowania Oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert zostaną wycofane nie będą 

otwierane. 

 

Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Oferenta, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do ofert. 

 

11. Ocena ofert  

Wyłącznym elementem mającym wpływ na ocenę oferty będzie cena. 

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który 

nie wniósł wadium: 

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 i 5, lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania 

jej za nową ofertę. 



  

 

 

O odrzuceniu oferty Komisja  Przetargowa zawiadamia Oferenta. 

W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, Sprzedającemu przysługuje prawo 

swobodnego wyboru oferty. 

12. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

Z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych 

w niniejszym Ogłoszeniu, Sprzedający podpisze umowę. 

O miejscu i terminie podpisania umowy Sprzedający powiadomi wybranego Oferenta odrębnym pismem. 

Oferent lub osoba (osoby) reprezentujący Oferenta przy podpisywaniu umowy powinna posiadać ze 

sobą dokument potwierdzający jej umocowanie do podpisania umowy. 

Osoba, z którą zostanie zawarta umowa sprzedaży będzie mogła odebrać samochód po wpłaceniu całej  

zaoferowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. 

Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego. 

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. 

Do niniejszego ogłoszenia dołączone są 4 załączniki stanowiące jego integralną część: 

 

1. załącznik nr 1  - zdjęcia przedmiotu sprzedaży 

2. załącznik nr 2  - formularz ofertowy – wzór 

3. załącznik nr 3  - wzór umowy sprzedaży 

4. załącznik nr 4 - wzór protokołu przekazania samochodu osobowego Nissan    

                                                            Primera nr rej. ZS 16964 

 

 

 

 

 Barbara Igielska 

                                                                                                                            

                                                                                                                             /  -  / 

 

                      Dyrektor 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


