
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Gdańsku 
 

Nasz znak:  Data:  

OVIGD-22-2(4)/22  Gdańsk, 21.09.2022 r. 

 
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PRZYCZEPY SAMOCHODOWEJ  

W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO 
 

§ 1 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY 

1. Organizator przetargu publicznego, tj. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 
216, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 
Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 z późn. zm.), ogłasza sprzedaż w drodze przetargu publicznego 
przyczepy samochodowej o następujących parametrach: 
DANE PRZYCZEPY: 

Marka / model: RYDWAN/R-EU-L1, 

Rok produkcji: 2014, 

Nr rejestracyjny: GD 8168X, 

Wymiary: 307cm x 176cm, 

Dopuszczalna ładowność: 750 kg; 

DOKUMENTY: 

Dowód rejestracyjny, 

Potwierdzenie zawarcia polisy OC  do 04.12.2022, 

Świadectwo zgodności WE, 

Instrukcja obsługi i eksploatacji; 

WYPOSAZENIE PPRZYCZEPY – stelaż, plandeka i koło zapasowe. 
2. Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział 

w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 216 w terminie do 06.10.2022 r. w godzinach od 08:30-15:30, 
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem: (58) 660 67 02, kom.: 784 465 126. 

 
§ 2 

CENA 
1. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 3.560,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 

sześćdziesiąt 00/100 złotych). 
2. Oferent nie może zaoferować ceny niższej od ceny wywoławczej, wskazanej w ust. 1. 
3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę.  
4. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, przetarg publiczny będzie 

kontynuowany między tymi oferentami w formie aukcji. 
 

§ 3 
WADIUM 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium 
w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej, o której mowa w § 2 ust. 1, tj. 356,00 zł (słownie: 
trzysta pięćdziesiąt sześć 00/100 złotych).  

2. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy NBP O/Gdańsk: 



 
03 1010 1140 0174 0222 3000 0000 
 
Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium, przyczepa RYDWAN”.  
 

3. Wadium należy wnieść w takim terminie, aby najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania 
ofert zostało zaksięgowane na rachunku bankowym organizatora przetargu publicznego.  

4. Odrzuceniu podlega oferta złożona przez oferenta, który nie wniesie wadium. 
5. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana lub zostanie odrzucona, 

zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.  
6. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.  
7. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli 

się od zawarcia umowy sprzedaży. 
 

§ 4 
OFERTA 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 
do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 7. października 2022 r. do godziny 11:30 w siedzibie 
Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 216 (80-266 
Gdańsk). 

2. Otwarcie ofert nastąpi 7. października 2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Instytutu Pamięci 
Narodowej – KŚZpNP Oddział w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 216 (80-266 Gdańsk). 

3. Oferta powinna zawierać: 
1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oferenta – w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną 

– albo firmę i siedzibę oferenta – w przypadku pozostałych oferentów; 
2) oferowaną cenę i zobowiązanie do jej zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 

sprzedaży; 
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego 

będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki 
wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika; 

4) dane kontaktowe oferenta – numer telefonu lub adres poczty elektronicznej; 
5) inne dane wymagane przez organizatora przetargu publicznego, określone w ogłoszeniu 

o przetargu. 
4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
5. Ofertę należy złożyć w języku polskim.  
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną we właściwym rejestrze lub innym 
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej oferenta. 

7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści i zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, opatrzonej 
w nazwę (firmę) oraz dane adresowe oferenta i oznaczonej w następujący sposób: 

 
Instytut Pamięci Narodowej 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddział w Gdańsku 

 
al. Grunwaldzka 216 

80-266 Gdańsk 
 

Oferta w przetargu publicznym na sprzedaż przyczepy „RYDWAN” 
NIE OTWIERAĆ przed 7.10.2022 r. godz. 12:00 



 
9. Oferent przed upływem terminu składania ofert może ofertę zmienić lub wycofać, jeżeli złoży 

stosowne pisemne oświadczenie i kopertę dodatkowo opatrzy odpowiednim zwrotem „ZMIANA” 
albo „WYCOFANIE”. 

10. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 
1) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który 

nie wniesie wadium we właściwej kwocie określonej w § 3 ust. 1; 
2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby 
prowadzić do uznania jej za nową ofertę; 

3)  oferta zawiera cenę nabycia niższą od ceny wywoławczej, określonej w § 2 ust. 1. 
11.  Organizator przetargu publicznego zawiadomi niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty. 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia niniejszego przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 
2. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży: 14 dni od dnia wyboru oferty. 

 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku 
dr Paweł Piotr Warot 

……………………………….… 
(organizator przetargu) 
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al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk,  
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży przyczepy samochodowej w trybie przetargu publicznego – 

wzór formularza ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferent,……………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko oferenta) 

 
z siedzibą / zamieszkała/y  w ……………………………………………..….…..……..…........… (…………-...………..……..)  
                                                                                               (miejscowość)                                                            (kod pocztowy)                                                                            

 
przy ulicy………………………………….……………………………………………….……………………………………….……..………, 

                                                   (dokładny adres) 

 
nr tel.: ………………………….…….……, e-mail: ……....…...................................................................………….....,  
 
 
NIP: ........................................,   REGON: ................................,     
 
reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(imię i nazwisko osoby / osób reprezentujących oferenta – dot. oferentów  
nie będących osobami fizycznymi) 

 
przystępując do przetargu publicznego, którego organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej – 
KŚZpNP Oddział w Gdańsku, a przedmiotem – sprzedaż przyczepy samochodowej RYDWAN/R-EU-L1, 
rok produkcji 2014, oferuje jej nabycie za cenę*: 
 
 
……………………………………………………….…….. zł  
(w tym miejscu cenę należy określić za pomocą cyfr) 
 
słownie:  
 
………………..……..……………………………..…………………………………………………………………….…..……./100 złotych 
 

i zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do jej zapłaty w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy sprzedaży. 

Oferent oświadcza, iż zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego 

przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji 

z zapoznania się ze stanem tego składnika. 

 

 

……………………………………………………. 
(podpis oferenta / osób 

reprezentujących oferenta)  

 
*oferent nie może zaoferować ceny niższej od ceny wywoławczej, tj. od 3.560,00 zł 


