
REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 

 
1. Podstawa i forma prawna. 

 
Przetarg odbywa się zgodnie z uchwałą Nr.12/2016/Z z dnia14.11.2016r. Zarządu 
Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej ''ŚMIAŁEK'' w Poznaniu 
 
Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż samochodu osobowego RENAULT 
TRAFIC o nr rej. PO 1A559, rok produkcji 2008. 
 
Przetarg ma formę publicznego przetargu pisemnego ofertowego, nie mogą w nim 
uczestniczyć następujące osoby: 

a. osoby trzecie pozostające w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje 
kierownicze w Stowarzyszeniu, 

b. osoby trzecie pozostające w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących funkcje 
kierownicze w Stowarzyszeniu, 

c. kierownicy oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia, 
 

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostanie na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń w Stowarzyszeniu. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub 
odwołane bez podania przyczyn. 
 

2. Nazwa i siedziba organizatora przetargu. 
 
Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „ŚMIAŁEK” w Poznaniu 
os. Marysieńki 25, 60-683 Poznań 
Telefon 61 8281155, 601426 397. 
 

3. Miejsce i termin przetargu. 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 09.02.2016r. o 
godz.10.15 . Wpłynięcie jednej oferty  wystarczy do odbycia przetargu. Obecność Oferentów 
podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowa. 
 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane auto. 
 
Samochód osobowy będącym przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu 
znajdującym się obok siedziby Stowarzyszenia, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 
spotkania od poniedziałku do piątku w godz. od godz. 10.00 do 13.00. 
 

5. Rodzaj i typ samochodu będącego przedmiotem postępowania przetargowego oraz cena 
wywoławcza. 
 
Sprzedawany samochód wykorzystywany jest w transporcie osobowym - przewóz osób 
niepełnosprawnych 
 
Marka i typ pojazdu: Renault Trafik 2,0 DCI 
Numer rejestracyjny: PO1A559 
Pojemność silnik: 1995,00 cm3 
Rok produkcji:  2008r. 
Numer nadwozia: VF1JLUMA68Y272282 
Przebieg w km:  148 975 
Cena wywoławcza: 23 000,00 zł. 



 
6. Wyposażenie samochodu: 

Renault Trafic z doskonałym silnikiem 2,0 DCI 115 KM-( rozrząd na łańcuchu), 6-biegowy. 
Wersja 9-osobowa, cały przeszklony, fotele z możliwością szybkiego demontażu. Samochód 
do końca serwisowany w autoryzowanym serwisie Renault, przebieg udokumentowany 
wizualnie i technicznie, wnętrze zadbane, fotele całe nie powydzierane. Bardzo bogata wersja 
wyposażenia: ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek (dwa kluczyki) 2x poduszka 
powietrzna, immobiliser, radio CD-sterowane w kierownicy, komputer pokładowy, 
klimatyzacja dwustrefowa, elektryczne szyby i lusterka, dodatkowa nagrzewnica i nawiew na 
tył. Dwa komplety kół lato i zima. Kolor srebrny metalik. 
 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu. 
 
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi 
zawierać: 

a. imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy i adres. 
b. ofertę cenową i warunki jej zapłaty 

 
8. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert. 

 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która musi być zaadresowana wg poniższego 
wzoru: 
 
Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Inaczej „ŚMIAŁEK” 
60-688 Poznań os. Marysieńki 25 
Oferta przetargowa na zakup samochodu „Renault Trafic” 
 
 
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO UNIEWAŻNIENIA SPRZEDAŻY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PODANIA  

PRZYCZYN. 
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 


