
COMPO Expert Polska sp. z o.o., 

z siedzibą w Poznaniu (61-696), Aleje Solidarności nr 46, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII 

Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000525284, posiadającą NIP: 7831717282, 

ogłasza  

przetarg na sprzedaż używanych środków trwałych: 

 
 
1) samochód osobowy FORD; nr rej. PO7W303; Model pojazdu: Mondeo Kombi 14-19; Wersja: 

Mondeo 2.0 TDCi Silver X (Amb.); Rodzaj napędu: Diesel; pojemność silnika [ccm] 1997; skrzynia M 
6-biegowa; rok produkcji 2016; kolor nadwozia/rodzaj powłoki niebieski/2-warstwowa; przebieg: 
146 213; badania techniczne ważne do 20-12-2021; stan techniczny: dobry; 
Cena wywoławcza: 44 600,00 złotych brutto (36 260,17 złotych netto); 
Wadium: 2 230,00 złotych; 
 

2) samochód osobowy FORD; nr rej. PO7W264; Model pojazdu: Mondeo Kombi 14-19; Wersja: 
Mondeo 2.0 TDCi Silver X (Amb.); Rodzaj napędu: Diesel; pojemność silnika [ccm] 1997; skrzynia M 
6-biegowa; rok produkcji 2016; kolor nadwozia/rodzaj powłoki niebieski/2-warstwowa; przebieg: 
152 446 km; badania techniczne ważne do 30-12-2021; stan techniczny: dobry; 
Cena wywoławcza: 46 100,00 złotych brutto (37 479,68 złotych netto); 
Wadium: 2 305,00 złotych; 

 
Możliwe jest składanie ofert częściowych (tj. na jeden z ww. środków trwałych). 
Do postępowania przetargowego mogą przystąpić: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 
Osoba fizyczna przystępująca do postępowania może działać osobiście lub przez prawidłowo 
ustanowionego pełnomocnika. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej może działać zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości 5% ceny 
wywoławczej oraz złożenie oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na 
sprzedaż używanych środków trwałych - samochody osobowe”. 
 
Wadium należy wpłacić na konto bankowe w mBank S.A. 
Nr konta 60114011240000563911001001 
w terminie do 16 lipca 2021. 
 
Oferty należy składać w sekretariacie Spółki na adres siedziby (wyżej wskazany) - w terminie do 19 lipca 
2021. 
W ofercie należy podać: 
1) Osoby fizyczne: datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, 

proponowaną cenę, sposób finansowania, telefon kontaktowy, potwierdzenie wpłaty wadium, 
datę ważności oferty.  

2) Pozostałe podmioty: datę sporządzenia oferty, pełną nazwę oferenta, adres, NIP, aktualny wypis 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, dokument 
potwierdzający uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych w przypadku gdy oferentem jest 
Spółka prawa handlowego, proponowaną cenę, sposób finansowania, telefon kontaktowy, 
potwierdzenie wpłaty wadium, datę ważności oferty. 

Wzór formularza oferty stanowi załącznik do ogłoszenia. 
 
Ponadto warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie: 
1) Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz warunkami postępowania 

przetargowego pisemnego, jego przebiegiem i trybem związanym z wydaniem przedmiotu 
postępowania; 



2) Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym i stanem prawnym sprzedawanego środka 
trwałego oraz dokonaniem jego wizji lokalnej; 

3) Danych podmiotu przystępującego do przetargu wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na 
który należy zwrócić wadium, w przypadku gdy podmiot nie wygra przetargu; 

4) Oświadczenia o zapoznaniu się z klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych. 

Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do ogłoszenia. 
 

Warunkiem złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej pojazdów, która odbędzie się w 
Poznaniu (61-696), Al. Solidarności 46, w dniach 13-14 lipca 2021, w godz.: 9:00-15:00. Każdy oferent 
jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem fizycznym i stanem prawnym sprzedawanego środka 
trwałego. 
 
Komisyjne rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 23 lipca 2021 w siedzibie Spółki. W razie 
ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie 
licytacji, a o jego miejscu i terminie oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty zostaną 
powiadomieni telefonicznie. 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej. 
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, 
a także, gdy oferent w przetargu, którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy 
sprzedaży. 
 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu 
siedmiu dni roboczych od dnia wyboru zwycięskiej oferty. Wadium złożone przez zwycięzcę przetargu 
zostanie zarachowane na poczet ceny kupna. Wydanie przedmiotu postępowania nastąpi po 
podpisaniu umowy sprzedaży i po uregulowaniu ceny. Nabywca zapłaci cenę w ciągu dwóch dni 
roboczych od dnia zawarcia umowy. 
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu w każdym czasie przetargu bez 
podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Realizacja umowy sprzedaży będzie uzależniona 
od uzyskania przez Sprzedającego odpowiednich zgód korporacyjnych, a także w sytuacji, gdy przetarg 
lub aukcja zostanie zakończony i wybrana zostanie oferta oferenta, ale nie zostaną udzielone zgody, o 
których mowa powyżej, oferent nie będzie dochodził wobec Sprzedającego żadnych roszczeń z tytułu 
braku podpisania umowy sprzedaży. 
 
Przetarg organizowany jest przez wybraną Komisję przetargową COMPO Expert Polska sp. z o.o. 
Wszelkich informacji dotyczących ww. przetargu udziela Maria Skrzypek - telefon + 48 605 993 001.
 
Załączniki: 
Regulamin przetargu 
Formularz ofertowy  
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz warunkami postępowania 
przetargowego pisemnego, jego przebiegiem i trybem związanym z wydaniem przedmiotu 
postępowania; 
Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i stanem prawnym sprzedawanego środka 
trwałego oraz dokonaniem jego wizji lokalnej; 
Dane oferenta przystępującego do przetargu wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który 
należy zwrócić wadium, w przypadku gdy oferent nie wygra przetargu; 

 


