
 
 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 

Samochodu osobowego marki Skoda Roomster (2011)  
 

ELEWARR Sp. z.o.o al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa Oddział Spółki 

w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Daleka 72 

 

Ogłasza, że w dniu 18.11.2022 r. odbędzie się przetarg ofertowy na sprzedaż: 

Samochodu osobowego marki Skoda Roomster rok produkcji 2011. 

 

Informacje techniczne: 

 

Marka : Skoda Roomster  
Rok produkcji: 2011 

Data pierwszej rejestracji: 14.09.2011 r. 

Przebieg pojazdu: 242 700 km 

Przegląd: ważny 28.02.2023 r, 

Moc: 66 kW  
Poj. Silnika: 1,6 TDI, 
Paliwo: olej napędowy  
Polisa: ważne OC i AC do 30.09.2023 r. 

Skrzynia biegów: Manualna 

Stan pojazdu: Dobry 
 

 

Samochód osobowy można oglądać w dni robocze od 02.11.2022 r. do 17.11.2022 r. 
w godzinach od 9:00 do 13:00 w Elewatorze Malbork, adres 82-200 Malbork, ul. Daleka 
72. 

 

Pisemne oferty należy składać do dnia 17.11.2022 r. do godziny 14:00 w sekretariacie siedziby 
ELEWARR Sp. z.o.o Oddział Spółki w Malborku: 82-200 Malbork, ul. Daleka 72. Oferty 
należy składać w zaklejonej kopercie z napisem ,, Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu 
osobowego marki Skoda Roomster’’, która powinna zawierać: 
 

1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz adres siedziby oferenta, 

2. Oferowaną cenę brutto,  
3. Numer PESEL lub numer NIP,  
4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu. 

 

5. Potwierdzenia wpłacenia wadium.  

 

 Wymagania dotyczące wadium 

Wymaganym jest wpłata wadium przez oferenta składającego ofertę na zakup 

samochodu osobowego Skoda Roomster pod rygorem nieważności złożonej oferty  

w przypadku nie dokonania wpłaty. 



Wadium ustala się na kwotę w wysokości: 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 

00/100) 

a) wadium należy wpłacić przelewem z dopiskiem „Wadium – zakup samochodu 

osobowego Skoda Roomster’’ na nasze konto: 

adres ELEWARR Sp. z o. o. Oddział Spółki w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Daleka 72; 

- nr konta: 17 1240 6292 1111 0010 5204 5997 Bank PEKAO S.A. 

b) wadium należy wpłacić do dnia 17.11.2022 r. do godz. 14:00 – liczy się data 

wpływu środków na rachunek. 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Dyspozycje 

w zakresie zwrotu wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający 

przekaże do banku/kasy w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy  

z Wykonawcą. 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, straci wadium na rzecz Zamawiającego  

w przypadku gdy: 

a) nie zgłosi się do Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu celem podpisania 

umowy; 

b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta; 

c) dane przedstawione w ofercie okażą się nieprawdziwe. 

W przypadku zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza 

– wartość wpłaconego w formie pieniężnej wadium zostanie zwrócona w terminie 3 dni 

roboczych po podpisaniu umowy. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej ELEWARR Sp. z.o.o Oddział Spółki 
w Malborku, 82- 200 Malbork, ul. Daleka 72; w dniu 18.11.2022 r. o godzinie 10:00. 

 

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.  
Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych : Łukasz Merchut – Specjalista ds. 
Administracyjno-Technicznych tel: 695 204 624. 


