Ogłoszenie o pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych, pojazdów
wolnobieżnych i innych środków transportu
PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna
Działając na podstawie Statutu, PGE Energia Odnawialna S.A. (dalej również jako: „Sprzedawca” lub
„organizator przetargu”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 59A, zaprasza do udziału w
prowadzonym postępowaniu dotyczącym sprzedaży samochodów służbowych, pojazdów
wolnobieżnych oraz innych środków transportu.

1.

Firma, adres i siedziba organizatora przetargu:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59A
00-876 Warszawa
NIP 527-001-95-32
REGON 006227638

2.

Opis przedmiotu przetargu:
L.p.

3.

Marka

Model

Nr. rej.

Rok. prod.

Numer VIN

1

Ford

Transit Connect

WY3399G

2013

WF0KXXTTPKDR75352

2

Volkswagen

Caddy

FKR72KK

2008

WV2ZZZ2KZ8X151566

Cena wywoławcza
(brutto)
23 900,00 zł
8 100,00 zł

Miejsce i termin oględzin:
3.1. Samochody osobowe, pojazdy wolnobieżne i inne środki transportu będące przedmiotem
przetargu można obejrzeć pod poniższym adresem:
PGE Energia Odnawialna S.A.
97-410 Piaski, Piaski 8
(dot. pojazdu o nr. rej.: WY3399G)
PGE Energia Odnawialna S.A.
68-300 Świdwin, Lipowa 4a
(dot. pojazdu o nr. rej.: FKR72KK)
3.2. Terminy oględzin:
Pojazd o nr. rej.: WY3399G
 22.06.2022 r. w godz. 10:30 – 14:30 (osoby do kontaktu: Pan Andrzej Rumik, mobile
+48 609 472 632)
 23.06.2022 r. w godz. 10:30 – 14:30 (osoby do kontaktu: Pan Andrzej Rumik, mobile
+48 609 472 632)
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Pojazd o nr. rej.: FKR72KK
 20.06.2022 r. w godz. 10:30 – 14:30 (osoby do kontaktu: Pan Marcin Sawosz, mobile
+48 885 993 370)
 21.06.2022 r. w godz. 10:30 – 14:30 (osoby do kontaktu: Pan Marcin Sawosz, mobile
+48 885 993 370)

4.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
4.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony
dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodów służbowych, pojazdów wolnobieżnych
oraz innych środków transportu PGE Energia Odnawialna S.A.”.
4.2. Termin przetargu: 28.06.2022 r.
4.3. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w którym zawarta została
również klauzula o zasadach przetwarzania danych osobowych.
4.4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku
polskim oraz powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy), telefon kontaktowy, adres e-mail, NIP, numer
REGON, nr rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu wadium
b) oferowaną cenę,
c) oświadczenie uczestnika przetargu, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
d) potwierdzenie wpłaty wadium
4.5. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, tj.:
PGE Energia Odnawialna S.A.
Biuro Administracji
(z dopiskiem: „Oferta – przetarg samochodów”)
ul. Ogrodowa 59A
00-876 Warszawa
Kancelaria Ogólna,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00,
nie później niż do dnia 27.06.2022 r. do godz. 12:00.
4.6. Uczestnik przetargu ma prawo złożyć kilka ofert (w formie jednej oferty pisemnej) na różne
samochody, pojazdy wolnobieżne lub inne środki transportu.
4.7. Jeżeli ofertę w przetargu składa przedsiębiorca, oferta ta musi być podpisana przez osobę/y
uprawnione do jego reprezentacji. Jeżeli ofertę podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w
rejestrze lub ewidencji jako osoba/y uprawniona/e do reprezentacji uczestnika przetargu,
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do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika przetargu.
5.

Wadium
5.1. przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 5,00% ceny
wywoławczej na samochód, pojazd wolnobieżny lub inny środek transportu na rachunek
bankowy Bank PKO BP nr 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479 z dopiskiem:
„dotyczy: sprzedaży samochodu / pojazdu wolnobieżnego / środka transportu
……………………………………….….
(podać nr rejestracyjny (jeżeli dotyczy))
5.2. wadium winno zostać wpłacone w terminie do dnia 27.06.2022 r. Data wniesienia wadium
jest datą wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
5.3. wadium wniesione przez uczestnika przetargu na dany samochód, pojazd wolnobieżny lub
inny środek transportu, dla którego ten uczestnik przetargu składa ofertę, przepada na
rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny
wywoławczej przewidzianej dla tego samochody, pojazdu wolnobieżnego lub innego środka
transportu.
5.4. wadia wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu w zakresie w
jakim złożyli ofertę, zostanie zwrócone z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
5.5. wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg w zakresie danego
samochodu służbowego, pojazdu wolnobieżnego lub innego środka transportu, będzie
zaliczone na poczet ceny jego sprzedaży,
5.6. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się uczestnika przetargu, który wygrał
przetarg od zawarcia umowy.

6. Warunki odrzucenia oferty:
Komisja odrzuca oferty, które:
a. zostały złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium lub wniósł je w nieodpowiedniej
wysokości,
b. nie zawierają wszystkich danych i dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1
Regulaminu, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
c. są nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić
do uznania jej za nową ofertę.
7. Inne informacje:
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7.1. wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę,
7.2. organizator przetargu nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane
nabyciem samochodu służbowego, pojazdu wolnobieżnego lub innego środka transportu, w
związku z ich uczestnictwem w przetargu,
7.3. warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych
osobowych przez organizatora przetargu (RODO), które udostępnione zostały:…
7.4. organizator przetargu może w każdym czasie odwołać lub zmienić warunki przetargu lub
zmienić warunki wynikające z niniejszego ogłoszenia, zamknąć postępowanie bez
przeprowadzania przetargu, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których
mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze
postępowania,
7.5. Przetarg może się odbyć, jeżeli wpłynęła chociaż jedna oferta spełniająca warunki określone
w niniejszym ogłoszeniu i Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
7.6. uczestnik przetargu, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym powiadomiony drogą email
7.7. w razie ustalenia, że kilku uczestników przetargu zaoferowało tę sama cenę, przetarg może
być kontynuowany przy akceptacji zainteresowanych,
7.8. nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia ( po uwzględnieniu kwoty wadium)
przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie nie dłuższym niż 7
dni od daty jej wystawienia.
7.9. wyceny rzeczoznawców - do samochodów służbowych, pojazdów wolnobieżnych lub innego
środka
transportu,
objętych
przetargiem
są
dostępne
pod
adresem:
https://pgeeo.pl/sprzedaz-floty;
8. Zastrzeżenie:
8.1. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
8.2. Szczegółowe warunki Przetargu określone zostały w Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy
postanowieniami niniejszego ogłoszenia a tym regulaminem stosuje się postanowienia
Regulaminu.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – oświadczenia
Załącznik nr 2 – Regulamin
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