
Zarządzenie nr 22/2021 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie  

z dnia 06.07.2021r. 

 

w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu 

osobowego marki Ford Fusion 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Nysie, zarządzam co następuje: 

§ 1 

Ogłaszam pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Ford Fusion, rok 

produkcji 2014, o numerze rejestracyjnym ONY WY 35, zgodnie  

z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ops-nysa.pl 

§ 3. 

Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie: 

1) Ewelina Urbaniak - przewodnicząca 

2) Iwona Szostek - członek 

3) Tomasz Mikiewicz - członek 

§ 4. 

Regulamin przetargu, organizację i tryb działania Komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjno-Organizacyjnemu. 

 

http://www.lambinowice.pl/




 Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr 22/2021 z dnia 

06.07.2021r. 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie 

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego  

o nr rej. ONY WY 35 

1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy: 

Marka: Ford 

VIN: 3FA6P0H90ER389633 

Model/typ: Fusion 2,0 EcoBoost 

Rodzaj pojazdu:  samochód osobowy 

Wersja:  SE 

Nr rejestracyjny: ONY-WY35 

rok produkcji: 2014 

Data pierwszej rejestracji: 01.01.2014 

Okres eksploatacji pojazdu: około 84 miesiące 

Rodzaj nadwozia:  Sedan 

Rodzaj silnika: Z.I 

Pojemność /moc silnika: 1997ccm/176 kW 

2. Wyposażenie standardowe: 

1) ABS, Alarm, ASR ( kontrola trakcji), Bluetooth, CD, Czujnik zmierzchu, Elektryczne szyby 

przednie, elektrycznie ustawiane lusterka, ESP ( stabilizacja toru jazdy), Isofix. Kurtyny 

powietrzne, podgrzewane lusterka boczne, Poduszka powietrzna kierowcy, Alufelgi, Centralny 

zamek, Czujnik deszczu, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Gniazdo 

AUX, Gniazdo USB, Immobilizer, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, MP3, 

Podgrzewane przednie siedzenia, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, poduszka 

powietrzna pasażera, poduszki boczne przednie, światłą LED, Tempomat, Wspomaganie 

kierowcy, Poduszki boczne tylne, radio fabryczne, skrzynia biegów automatyczna, Tapicerka 

tekstylna, Wielofunkcyjna kierownica, Czujniki parkowania z tyłu. 

3. Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia 

Przednie lewe: Hankok 235/45R 18, 98 V M+S 



Przednie prawe: Hankok 235/45R 18, 98 V M+S 

Tylne lewe: Hankok 235/45R 18, 98 V M+S 

Tylne prawe: Hankok 235/45R 18, 98 V M+S 

 

 

4. Wartość przedmiotowego pojazdu została ustalona na kwotę 41 000 zł brutto  

( niepodlegająca VAT art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług.) słownie: (Czterdzieści jeden tysięcy 00/100 złotych) i stanowi cenę 

minimalną zakupu pojazdu. 

5. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na zakup samochodu 

osobowego marki Ford Fusion" osobiście lub za pośrednictwem poczty, kurierem  

w terminie do 16.07.2021r. do godz. 12.00 na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa. Oferty złożone po 

terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nysie. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2021r. o godz. 12.15. 

7. Oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z Regulaminem przetargu. 

      8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  

w każdym momencie oraz prawo nie dokonywania wyboru i nie zawierania umowy, mimo 

złożenia przez któregokolwiek z oferentów najkorzystniejszej oferty. 

9. Upoważnioną do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz 

udzielenia szczegółowych informacji z zakresu przedmiotu przetargu, jest Pani Ewelina 

Urbaniak - tel. 77 447 23 94. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 

nr 22/2021 z dnia 06.07.2021r. 

Regulamin Trybu Postępowania 

przy sprzedaży samochodu osobowego marki Ford Fusion 

o nr rej. ONY WY 35 

§ 1. 

 

Przedmiotem sprzedaży jest własność Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie - samochód 

marki Ford Fusion o nr rej. ONY WY 35 

§ 2. 

  

Przetarg polega na składaniu pisemnych ofert przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane nabyciem pojazdu w 

sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w terminie do ostatniego dnia określonego 

w ogłoszeniu do ich przyjmowania. Oferty winny być złożone w zaklejonych kopertach, 

oznaczonych adnotacją „Oferta na zakup samochodu osobowego Ford Fusion", wraz  

z adresem oferenta. 

§ 3. 

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Oferta pod rygorem nieważności, powinna zawierać: 

1) Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę (firmę) oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest 

osoba prawna wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego; 

2) Datę sporządzenia oferty; 

3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 

bez zastrzeżeń; 

4) Oświadczenie, że oferent obejrzał przedmiot przetargu i zapoznał się osobiście z jego 

stanem; 

5) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy i przyjmu je zapisy umowy 

bez zastrzeżeń. 



6) Proponowaną cenę nabycia pojazdu, będącego przedmiotem przetargu; 

7) Podpis oferenta. 

§ 4. 

 

Samochód będzie udostępniony do oglądania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panią 

Eweliną Urbaniak pod numerem telefonu 77 447 23 94. Sprzedawca nie bierze 

odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu, bowiem ryzyko w tym zakresie 

przechodzi na kupującego, który zapoznał się (miał możliwość zapoznania się) ze stanem 

technicznym zbywanego pojazdu.  

§ 5. 

 

1. Otwarcia ofert przetargowych dokonuje w terminie określonym w ogłoszeniu, komisja 

przetargowa. 

2. W posiedzeniach Komisji konkursowej musi uczestniczyć co najmniej 2 członków składu 

Komisji. 

§ 6.  

 

1. Przy rozstrzyganiu przetargu Komisja obowiązana jest kierować się kryterium ceny pojazdu, 

która nie może być niższa niż 41 000 zł brutto ( niepodlegająca VAT art. 15 ust. 2 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.)  słownie: Czterdzieści jeden tysięcy 

00/100 złotych). 

2. Komisja przetargowa wybiera ofertę spełniającą kryteria określone w ust. 1 z 

zaproponowaną najwyższą ceną. 

§ 7. 

 

1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

2. Część jawna odbywa się w obecności oferentów. 

3. W części jawnej komisja przetargowa: 

1) ustala liczbę otrzymanych ofert, 

2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej (stwierdza ważność 

ofert pod względem spełnienie przez oferentów wymogów określonych w § 3), 

3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 

4) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 



4. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu,  

jeżeli: 

1) nie zostały spełnione wymogi określone w § 3 (nie zawierają danych lub dane 

te są niekompletne); 

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie: 

3) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 

5. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki 

określone w ogłoszeniu przetargu. 

6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert  

i wybiera najkorzystniejszą z nich. 

7. Członek komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu  

i zawiadamia oferenta o terminie podpisania umowy kupna/sprzedaży. 

§ 8. 

 

1. W przypadku złożenia tylko jednej oferty zapewniającej cenę kupna sprzedaży pojazdu 

wyższą lub równą wymaganej, przetarg uznaje się za rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który 

ja złożył. W przypadku ofert z takimi samymi cenami, o wyborze oferty decyduje kolejność 

wpływu do Ośrodka. 

2. W sytuacji gdy nie wpłynie żadna oferta z ceną wyższą lub równą wymaganej, przetarg 

zostanie unieważniony. 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  

w każdym momencie oraz prawo nie dokonywania wyboru i nie zawierania umowy, mimo 

złożenia przez któregokolwiek z oferentów najkorzystniejszej oferty. 

§ 9. 

 

Z przetargu komisja sporządzi protokół zawierający - miejsce, datę przetargu, skład komisji 

przetargowej, wysokość stawki wywoławczej licytowanego pojazdu, imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania lub nazwę firmy, wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w przetargu, 

podpisy członków komisji przetargowej oraz osoby wygrywającej przetarg. 

§ 10. 

  

Z oferentem który został wyłoniony w toku czynności przetargowych, określonych niniejszym 

regulaminem, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zawiera formalną umowę 




