
 
 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW TVP S.A.  

ODDZIAŁ TERENOWY W KATOWICACH 
 
 

 

Lp. 
 

Marka i typ 
 

Nr rej. 
 

Rok produkcji 
Cena 

wywoławcza 
[brutto PLN] 

1. 
FORD 

MONDEO  
2,0 TDCi 

SK0141E 2005 4.100,00 

2. 
FORD 

TRANSIT FT 
2800 S 2,0 

SK1214E 2005 4.200,00 

3. 
MERCEDES-
BENZ VARIO 

614D 

KBA858K 1998 7.800,00 

4. 
NIEWIADÓW 

1200BH 
SK5016C 1993 1.800,00 

 
 

1. Pojazdy sprzedawane będą w trybie przetargu pisemnego (zbierania ofert). 
2. Zgłoszone do przetargu pojazdy można oglądać w  Oddziale  Telewizji Polskiej S.A. w 

Katowicach ul. Telewizyjna 1 w dniach 25.10.2017 – 31.10.2017r. w godz. 9.00 do 
13.00. 

3. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT. 
4. Informacje dotyczące wadium: 

a) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata na konto TVP S.A Oddział w Katowicach 

wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na konto nr 34 

1030 1508 0000 0008 1726 2384. Wadium wnosi się nie później niż 1 dzień przed 

upływem terminu składania ofert, tj. do   05.11.2017r. z podaniem nr rejestracyjnego 

pojazdu, którego dotyczy wpłata, 

b) Wadium przepada na rzecz TVP S.A jeśli Oferent, którego oferta została wybrana 

nie uiści ceny nabycia w terminie do 7 dni po zawiadomieniu o przyjęciu oferty 

(patrz p. 14 )  

c) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie 

zwrócone na rachunki bankowe po dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu 

przetargu, 

d) Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny, 

e) Uczestnicy przetargu, którzy chcą nabyć więcej niż jeden pojazd muszą wpłacić 

wadium równe sumie wynikającej z wartości poszczególnych pojazdów z podaniem 

nr rejestracyjnych pojazdów, których dotyczy wpłata, 

f) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest załączenie potwierdzenia wpłaty wadium 

do składanej oferty 

5. Termin składania ofert mija 06.11.2017r. o godz. 11.00. Oferty w formie pisemnej 
należy składać w siedzibie TVP S.A. Oddział w Katowicach ul. Telewizyjna 1 sekretariat 
techniczny pokój nr. 226. 
 

 



 
 

6. Oferta powinna zawierać w szczególności: 

a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli 
oferentem jest osoba prawna, 

b) dokumenty potwierdzające jego status prawny, 
c) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, 
d) datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do 

występowania w imieniu oferenta, 

e) szczegółowe określenie przedmiotu oferty, 
f) określenie terminu związania ofertą, 
g) oświadczenie oferenta o znajomości warunków przetargu i przyjęcia ich bez 

zastrzeżeń. 
                 Wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia. 

7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), 
uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed 
upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie należy zaadresować i opisać według 
wzoru: 

Telewizja Polska S.A.  

Oddział Terenowy w Katowicach  

ul. Telewizyjna 1, pok. nr 226 

40 – 151 Katowice 

„PRZETARG NA POJAZDY” 

Nie otwierać przed godziną 12.00 w dniu 06.11.2017 
 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2017r. o godzinie 12.00 w siedzibie TVP SA Oddział 
Terenowy  w Katowicach ul. Telewizyjna 1, w pokoju nr 205. 

9. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 7 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, przetarg będzie kontynuowany w formie 
licytacji (przetargu ustnego) w wyznaczonym przez TVP S.A. Oddział w Katowicach 
terminie  pomiędzy Oferentami, którzy złożyli oferty równoważne . 

11. Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) 
brutto. 

12. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w 
trybie przetargu. 

13. Zawiadomienie o wyborze nabywcy zostanie przesłane do każdego z oferentów na 
adres e-mail podany w ofercie.  

14. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia do 7 dni po zawarciu umowy 
sprzedaży na podstawie wystawionej przez TVP S.A. Oddział w Katowicach faktury na 
rachunek bankowy w niej wskazany z uwzględnieniem pkt.4d  . 

15. Pojazd zostanie przekazany nabywcy w takim stanie technicznym w jakim znajdował 
się w dniach oględzin. Przekazanie pojazdu nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty  kwoty 
o której mowa w p. 14.  

16. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami jest p. Maciej Kasica tel. 601-600-555, e-
mail: maciej.kasica@tvp.pl 

17. TVP S.A.  Oddział w Katowicach zastrzega sobie prawo do wycofania w/w pojazdów z 
przetargu bez podania przyczyn.

mailto:maciej.kasica@tvp.pl


  

Pozycja ogłoszenia: 
     

OFERTA na przetarg w dniu: 
     

Imię i nazwisko / Firma numer NIP telefon 

 

Adres: kod - miasto - ulica - numer domu adres e-mail 

 

Przedmiot/ Pojazd/ Marka/Numer rejestracyjny oferowana cena nabycia w kwocie brutto (PLN) 

 

           

     Cena słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
płatna do 7 dni od daty zawarcia umowy przelewem na podstawie wystawionej przez TVP S.A. Oddział Terenowy w Katowicach faktury  
             

           

  -  złożenie oferty bez określenia ceny zakupu oznacza zaoferowanie ceny wywoławczej,     

  -  oferty bez załączonego potwierdzenia wpłaty wadium nie będą rozpatrywane,      

  -  wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona  
     została na poczet ceny 
-   oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty ustalonej na złożenie oferty 
 
           

Ja, niżej podpisany/a  oświadczam, że zapoznałem/am  się z warunkami przetargu, ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

           

 

           

Data  ………………………………………   podpis ……………………………………………………  
           ( osoba upoważniona do występowania w imieniu oferenta ) 

 

 


