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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

Na podstawie Regulaminu Kobierzyckiego Ośrodka Kultury dot. udzielania zamówień 

publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 złotych, Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka 

Kultury zaprasza do składania ofert na 

 

„Sprzedaż samochodu FIAT DUCATO stanowiącego własność Kobierzyckiego Ośrodka 

Kultury”. 

 

Sprzedający: 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 

ul. Ludowa 7 

55-040 Kobierzyce 

Tel. 071 31 11 200 

 

Numer sprawy/postępowania: 1211/7/2021 

 

1. Opis przedmiotu  sprzedaży. 

 

Przedmiotem sprzedaży jest  samochód FIAT DUCATO MAXI, będący własnością 

Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. 

Nr rej. DWR 77FF 

Nr identyfikacyjny pojazdu: ZFA24400007301742 

Rok produkcji: 2003 

Przebieg: 472337 km 

Silnik: 2.8 JTD 

Ilość miejsc: 15+1 

 

Cena minimalna samochodu: 8 500,00 zł. brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset zł) 

 

Samochód można obejrzeć po  wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu oględzin. 

Pracownikiem ze strony Sprzedającego uprawnionym do kontaktowania się z Oferentami jest 

Pan Paweł Rachwał, tel. 887173777 

Zdjęcia oferowanego pojazdu zawarte są w załącznikach. 

 

2. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składa się wypełniony Formularz 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty składa się pod rygorem 

nieważności, w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem osoby 

upoważnionej. 

 

 

   3. Miejsce i termin składania ofert. 

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 23.11.2021 r., do godz.: 12:00 w formie: 

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Kobierzycki Ośrodek Kultury,  

ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, na zaklejonej kopercie należy  umieścić napis 

„Zapytanie ofertowe- oferta na: „Sprzedaż samochodu Fiat Ducato”  
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- pisemnej-drogą mailową w postaci  przesłanego skanu dokumentów, na adres: 

prachwal@kultura-kobierzyce.pl  

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Sprzedający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

4. Wyjaśnienia, zapytania. 

 

Wszelkie zapytania, wyjaśnienia treści zapytania ofertowego prosimy kierować wyłącznie na 

maila: prachwal@kultura-kobierzyce.pl 

Wyjaśnienia udzielane będą niezwłocznie, o ile zapytanie wpłynie do Sprzedającego nie 

później niż 2 dni przed terminem składania ofert. Na zapytania, które wpłyną po wskazanym 

terminie Sprzedający nie będzie miał obowiązku odpowiedzi. 

 

5. Kryterium wyboru ofert. 

1. Jako kryterium wyboru oferty  przyjmuje się kryterium ceny. Jako najkorzystniejsza 

zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną. Wysokość oferowanej przez Oferentów ceny nie 

może być niższa od ceny minimalnej samochodu podanej przez Sprzedającego, tj. kwoty 

8500,00 zł. 

2. W przypadku, gdy żaden z Oferentów nie złoży oferty nie podlegającej odrzuceniu i 

zawierającej cenę co najmniej równą cenie minimalnej, Sprzedający zastrzega sobie prawo 

unieważnienia postępowania. 

3. W przypadku, jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Sprzedający wezwie 

Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Sprzedającego 

ofert dodatkowych, z cenami nie niższymi niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach. 

4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Sprzedający  

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich  

ponownej   oceny. 

 

6. Podpisanie umowy, wydanie samochodu. 

 

1. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Sprzedający poinformuje Oferenta, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy. Wzór umowy, która zostanie 

podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania. 

2. Umowa na sprzedaż samochodu zostanie zawarta w terminie do 5 dni od dnia 

rozstrzygnięcia postępowania.  

3. Wszelkiego rodzaju koszty transakcji oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Oferenta. 

4. Wydanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który zostanie 

obustronnie podpisany po zawarciu umowy oraz po dokonaniu płatności przez  Oferenta 

kwoty umownej. Płatności należy dokonać w terminie do 3 dni od podpisania umowy na 

podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT.  

Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku Sprzedającego. 

5. Zgodnie z treścią artykułu 78 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o 

ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2021 poz. 450 ze zmn.) Właściciel pojazdu zarejestrowanego 

jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub 

zbyciu pojazdu. 

 

mailto:prachwal@kultura-kobierzyce.pl
mailto:prachwal@kultura-kobierzyce.pl


Strona 3 z 3 
 

 

      7.Informacje dodatkowe. 

1. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu postepowania i jego 

wyniku na piśmie drogą mailową oraz umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  

na swojej stronie www.kultura-kobierzyce.pl oraz BIP. 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach  Sprzedającego.  W tym przypadku przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie mają zastosowania. 

3. Sprzedąjący zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

4. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty-zał. nr 1. 

2. Wzór umowy- zał. nr 2. 

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych- zał. nr 3. 

4. Zdjęcia oferowanego pojazdu-zał. nr 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kultura-kobierzyce.pl/

