ENERGO-TEL S.A. OGŁASZA PRZETARG OTWARTY NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Niniejsze ogłoszenie o przetargu (zwane dalej: „Ogłoszeniem”), ma na celu, w oparciu o złożone oferty, zawarcie
umowy sprzedaży samochodu określonego szczegółowo w Ogłoszeniu (zwane dalej: „Postępowaniem”).
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
z wybranymi oferentami w rozumieniu art. 71 k.c. (zwanych dalej „Oferentami”).
Do postępowania określonego w Ogłoszeniu nie mają zastosowania przepisy
z dnia 11 września 2019 r. . Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.)

ustawy

z

dnia

1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:
Spółka: ENERGO-TEL S.A.
Adres siedziby Spółki: UL. KOSMATKI 8, 03-982 WARSZAWA
2. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy dostarczyć na adres Organizatora przetargu nie później niż do dnia 24/05/2022r. do godz. 12.00.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot Ogłoszenia: ul. Kosmatki 8, 03-982 Warszawa,
w dniach: 04/05/2022 r. oraz 18/05/2022 r. w godzinach 10:00 do 12:00. Dodatkowe informacje można
uzyskać w godzinach 09:00-15:00 pod numerem telefonu: +48 607 460 087. Oględziny dokonywane są na
terenie parkingu, bez możliwości wyjazdu na drogę publiczną.
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4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych Postępowaniem, ceny wywoławcze, kwota wadium:

Cena
wywoławc
Numer rej
za
(wartość
netto) zł

Kwota
wadium
w zł

Data
ważności
badań
techniczny
ch

Pojem
ność

Rok
prod.

Przebieg
na dzień
wyceny
(km)

Lp

Marka
i typ pojazdu

1

Ford Transit FT
280 Ciężarowy

WI 7593U

9000 zł

450 zł

16.09.2022

2200

2013

206 156

2

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
CIĘŻAROWY

WU0553E

45 000 zł

2250 zł

21.01.2023

1968

2016

230 538

3

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
CIĘŻAROWY

WU5579F

52 000 zł

2600 zł

16.10.2022

1968

2017

166 046.
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5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium na zakup pojazdów w wysokości 5% ceny wywoławczej (wartości netto) należy wnieść na rachunek
Alior Bank nr 20 2490 0005 0000 4530 1982 7298 z dopiskiem „wadium w przetargu otwartym na sprzedaż
samochodu marki…. nr rej…”. Wadium należy wnieść do dnia 23/05/2022 roku włącznie. Za termin wniesienia
wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek ENERGO-TEL S.A. Nie wniesienie wadium w
terminie spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania przetargowego.

6. Wymagana zawartość oferty w prowadzonym Postępowaniu:
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:
1) Imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon kontaktowy,
NIP oraz numer REGON,
2) w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, do której mają
zastosowanie przepisy o osobach prawnych, należy do oferty dołączyć odpis z właściwego rejestru
sądowego, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wyciąg
z ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty powyższe powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem Ogłoszenia;
4) podpisane oświadczenie Oferenta, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia „Oświadczenie Oferenta”;
5) dowód wniesienia wadium;
6) akceptacje wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia - ”Wzór umowy sprzedaży”.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
ENERGO-TEL S.A.
ul. Kosmatki 8
03-982 Warszawa
"Oferta przetargowa na zakup samochodu marki:…………………nr rej……… Nie otwierać przed dniem
24/05/2022 r. o godz. 12.00”
2) Oferty należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 800 – 1400 nie później jednak niż
do 24/05/2022 r. do godz. 12.00;
3) W przypadku, kiedy osoba fizyczna, jednostka organizacyjna, do której mają zastosowanie przepisy o
osobach prawnych lub osoba prawna jest zainteresowana zakupem więcej niż jednego samochodu, oferty
należy złożyć w zamkniętych kopertach oddzielnie na każdy pojazd.
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4) Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni. Organizator przetargu może przedstawić
Oferentowi wniosek o przedłużenie okresu ważności oferty. Wyrażenie przez Oferenta zgody na
przedłużenie ważności oferty nie będzie upoważniać go do wprowadzenia do oferty jakichkolwiek
modyfikacji;
5) W przypadku, w którym co najmniej dwóch Oferentów złoży najkorzystniejsze oferty na tą samą wartość,
Organizator przetargu ma prawo do zorganizowania aukcji dla tych Oferentów.

8. Inne informacje
1) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator przetargu nie
będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek poniesione koszty, niezależnie od wyników Postępowania,
a Oferent zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
2) Organizator przetargu będzie miał prawo do dokonywania w trakcie Postępowania zmiany Ogłoszenia.
3) Spółka ma prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert w każdej chwili przed
wybraniem Oferenta bez uzasadnienia i podawania przyczyn.
4) Spółka jest uprawniona do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami
Spółki określonymi w Ogłoszeniu oraz jest zgodna z interesem Spółki.
5) Spółka będzie miała prawo do unieważnienia całego Postępowania i odrzucenia wszystkich ofert w każdej
chwili przed wybraniem oferty bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Spółka nie ponosi wobec
Oferentów żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Oferent zrzeka się dochodzenia w tym zakresie
wszelkich roszczeń od Spółki. Spółka o unieważnieniu całego przetargu informuje wszystkich Oferentów,
którzy złożyli oferty.
6) Organizator przetargu wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem
Postępowania. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
7) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego pkt 5 Ogłoszenia. Wadium
musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane
lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone, bez odsetek, w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania
wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który
wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
8) Organizator przetargu odrzuca ofertę:
a) jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który
nie wniósł wadium.
b) nie zawierającą informacji i dokumentów określonych w Ogłoszeniu, w szczególności w pkt. 6
Ogłoszenia.
O odrzuceniu oferty Organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
9) Wybrany Oferent zobowiązany jest zawrzeć ze Spółką umowę pisemną w terminie 7 dni od dnia wyboru
jego oferty przez Organizatora przetargu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie
po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, w terminie skazanym w umowie, nie dłuższym niż 14 dni
od dnia wyboru Oferenta.
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10) W Postępowaniu jako Oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki,
b) podmiot gospodarczy prowadzący Postępowanie oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem Postępowania,
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a)-c) powyżej,
e) osoby, które pozostają z prowadzącym Postępowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego Postępowanie.
9. Dane osobowe.
Klauzula informacyjna ENERGO-TEL S.A. stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Elektronicznie podpisany
przez Łukasz Maksymilian
Pirożek
Data: 2022.04.25 16:18:19
+02'00'
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Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia - „Oświadczenie Oferenta”

---------------------------------------------------------Imię i nazwisko (nazwa firmy)

----------------------------------------------------------Miejsce zamieszkania (adres siedziby firmy)

--------------------------------------------------------NIP:

---------------------------------------------------------Telefon kontaktowy:

----------------------------------------------------------E-mail:
OFERTA
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami postępowania przetargowego określonego
w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodów.
Akceptując warunki udziału w Postępowaniu, akceptuje treść Ogłoszenia oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym pojazdu składam ofertę zakupu:
Marka samochodu: ________________
Numer rej. pojazdu: ________________
Pozycja w zestawieniu: _______________
za cenę: _________________ zł brutto
(słownie: ______________________________________________________złotych brutto).
Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.
W przypadku wyboru innej oferty wpłacone wadium proszę zwrócić na poniższy rachunek bankowy:

__________________________________
podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do jego reprezentowani
Załącznik do oferty: Potwierdzenie
wpłaty wadium
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Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia - „Umowa”
Umowa nr ……………………………

Zawarta w dniu …………………………… w Warszawie, pomiędzy:
ENERGO-TEL S.A. z siedzibą w Warszawie 03-982, ul. Kosmatki 8, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000117327, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 967-04-10-064, BDO:000479918,
kapitał zakładowy 2.900.000 PLN, opłacony w całości, reprezentowaną przez:
……………………………..
zwanym/ą w treści umowy: „Sprzedawcą”;
a
………………………………………………………………………………………..

,

zwanym/ą w treści umowy "Kupującym",

o następującej treści:
§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony pojazd
marki

………..

model ………………………………………………..……….
o numerze rejestracyjnym ……………………………..………
o nr VIN ……………………………………………………….…
rok produkcji…………………………………………….……….
przebieg …………………………………………………………
pojemność silnika ………………………………………………..
(zwany dalej: „Przedmiotem sprzedaży”)
§2
Pojazd, o którym mowa w §1 stanowi własność Sprzedawcy, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony
prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem
jest ten pojazd ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
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Z tytułu sprzedaży pojazdu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący zapłaci
Sprzedawcy kwotę…………………zł brutto
(słownie:……………………………………………………………………………………...),
płatną przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez
Sprzedawcę faktury.
§4
1. Wydanie Przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa w § 3 w
siedzibie Sprzedawcy, co zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. W dniu wydania Przedmiotu sprzedaży, Sprzedawca przekaże Kupującemu wszystkie posiadane
dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do jego prawidłowego korzystania, a w szczególności instrukcję
obsługi oraz książkę serwisową.
3. Prawo własność Przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego z dniem wydania przedmiotu
sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
§5
1. Kupujący oświadcza, że Przedmiot sprzedaży widział, znany mu jest jego stan i oświadcza ponadto, iż z
tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedawcy.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich
żadnych zastrzeżeń.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje
Sprzedawca oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.

Sprzedawca
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Klauzula informacyjna ENERGO-TEL S.A.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest ENERGO-TEL S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Kosmatki 8, 03-982 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000117327
(NIP 9670410064, REGON 091377751), kapitał zakładowy 2 900 000,00 zł, wpłacony w całości,
2) z administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres ul. Kosmatki 8, 03-982 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: odo@energotel.pl,
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody celem udziału
w przetargu otwartym na sprzedaż samochodów służbowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. ze względu
na uzasadnione wymogi administratora - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania przetargu otwartego na sprzedaż samochodów
służbowych oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. do czasu przedawnienia
roszczeń;
5) kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu; NIP oraz
numer REGON, dane rejestrowe zawarte w KRS lub CEIDG.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
a) żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f)

przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią
danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w przetargu otwartym na sprzedaż samochodów
służbowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do
organizacji międzynarodowej;
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w
ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje,
miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana
uprawnienia.

ENERGO-TEL S.A.
ul. Kosmatki 8
Tel. +48 22 340 64 66
info@energotel.pl

03-982 Warszawa
www.energotel.pl

Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy, nr KRS 0000117327, NIP: 967-041-00-64,BDO:000479918, REGON:091377751, kapitał zakładowy: 2 900 000 PLN,
kapitał opłacony w całości.
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