
Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Warszawa, 
ul. Powsińska 69/7, ogłasza przetarg nieograniczony na 
sprzedaż n/w pojazdów 

I przetarg 

Przedmiot przetargu: 

Marka pojazdu: VW Crafter Furgon 

Nr rejestracyjny: WE 916FN 

Rok produkcji: 2013 

Stan licznika:144.705 km 

Cena wywoławcza: 51.000 zł brutto 

Warunki przystąpienia do przetargu: 

1. Zainteresowani zakupem pojazdu proszeni są o składanie pisemnych ofert 

w zaklejonej kopercie w Kancelarii COAR, ul. Powsińska 69/71 w dniu 

27.11.2020 r. od godz. 08:00 do godz. 10:00. 

2. W/w oferta powinna zawierać pod rygorem nieważności: 

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

b. przedmiot przetargu, 

c. oferowaną cenę, 

d. oświadczenie podpisane przez oferenta o treści „Zapoznałem(am) 

się ze stanem przedmiotu przetargu” lub w przypadku niedokonania 

oględzin o treści „Ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z 

rezygnacji z oględzin przedmiotu przetargu”, 

e. informację o numerze rachunku bankowego, na który należy 

zwrócić wadium, 

f. potwierdzenie, w formie kserokopii dowodu wpłaty przez oferenta 

wadium na wskazany poniżej rachunek bankowy Centrum Obsługi 

Administracji Rządowej, 

g. nr telefonu kontaktowego. 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 

wysokości 10% ceny wywoławczej, ze wskazaniem pojazdu którego 

dotyczy, przelewem na konto Bank Gospodarstwa Krajowego, nr 51 1130 

1017 0020 1466 4390 0001 Centrum Obsługi Administracji Rządowej, 02-

903 Warszawa ul. Powsińska 69/71. 

4. Osoby, które złożą oferty będą mogły uczestniczyć przy ich otwarciu w 

dniu 27.11.2020 r. o godzinie 10:30. Informacja o wynikach przetargu 



będzie podana bezpośrednio po jego zakończeniu, a także udzielana pod  

nr telefonu +48 22 694 76 43. 

5. W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny 

nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej, a także mimo wygrania 

przetargu nie wpłaci należności przelewem na konto podane w 

wystawionej fakturze w terminie 5 dni od dnia przetargu tj. do dnia 

02.12.2020 r. włącznie – wadium nie podlega zwrotowi, a potencjalny 

nabywca traci prawo nabycia pojazdu. 

6. W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej 

najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja 

ustna pomiędzy zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po 

ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu, ale nie wcześniej niż o 

godzinie 11:00. 

7. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę 

będzie mogła odebrać pojazd po potwierdzeniu wpłynięcia należności na 

konto COAR. 

8. COAR naliczy koszt garażowania związany z nieodebraniem pojazdu po 5 

dniach od dnia wpłacenia należności w wysokości 100 zł za dobę. 

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub 

zostały odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia 

przeprowadzenia przetargu. 

10. Wadium złożone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na 

poczet oferowanej ceny. 

11. Pojazd będzie można oglądać w siedzibie COAR w dniu 20.11.2020 r. w 

godzinach 10:00 – 11:00. 

12. Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr tel. +48 22 6946290. 

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia całego przetargu lub 

jego części bez podania przyczyny. 
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