
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  

 

Opis przedmiotu sprzedaży 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Ford Mondeo Silver X 

Combi 1,6 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU 

Rok produkcji: 2008 r. 

Rodzaj nadwozia: Kombi 5 drzwiowy 

Pojemność silnika: 1596 CCM 

Moc silnika: 125 KM 

Rodzaj napędu: PRZEDNI  

Przebieg:  250 000  km  

Kolor / lakier: granatowy metalik  

Liczba miejsc: 5 

Okres ubezpieczenia: 16.09.2016 – 15.09.2017 r. 

L.p. WYPOSAŻENIE 

1 elektroniczny komputer pokładowy 

2 elektroniczny immbiliser PATS 

3 radio CD ze zdalnym sterowaniem i 8 głośnikami 

4 automatyczna klimatyzacja dwustrefowa 

5 kolumna z regulacją pochylenia kierownicy 

6 układ wspomagania kierownicy 

7 poduszki czołowe kierowcy i pasażera 

8 poduszki boczne kierowcy i pasażera 

9 poduszki powietrzne kurtynowe 

10 poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy 

11 elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi 

12 elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne 



13 podgrzewana szyba przednia i tylna, 

14 elektrycznie sterowane szyby tylnych drzwi z czujnikiem przeszkody w zamykaniu 

15 IVD (EPS+TCS+EBA) 

16 centralny zamek sterowany pilotem obejmujący korek paliwa 

17 ABS z podziałem siły hamowania 

18 autoalarm 

 

 naprawy oraz przeglądy wykonywane w ASO Forda przez okres gwarancji, 

 bezwypadkowy,  

 wymiana przedniej szyby na gwarancji – powód: rozdzielenie tafli szklanych, 

 wgniecenie i porysowanie tylnego zderzaka (2011 r.) –  wymiana zderzaka 

(naprawa w ASO), 

 pierwszy właściciel. 

2. Podczas oględzin przeprowadzonych przez biegłego rzeczoznawcę stwierdzono: 

  lakier nadwozia błyszczący, bez widocznych uszkodzeń, 

  silnik suchy, sprawny technicznie, 

  zawieszenie: stuki z przedniej lewej strony, 

  wnętrze: wytarty plastik koła kierownicy, tapicerka przednich siedzeń z zaciekami,  

     tapicerka przednich, lewych drzwi – wytarta, płyta bagażnika zniszczona. 

 

3. Cena wywoławcza samochodu wynosi 17 200,00 zł brutto (słownie: siedemnaście 

tysięcy dwieście zł)  

 

4. Samochód   można  oglądać   w Krakowie przy ul. Ogłęczyzna 20 

po  uprzednim   uzgodnieniu  terminu pod   numerem tel. 12 29 88 467, w godz.  

08.30 – 14.00, do dnia 03.03.2017 r. 

  

5. Oferty cenowe należy składać w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Małopolskiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, 31-589 Kraków, ul. Ogłęczyzna 20,  

pokój nr 11, pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Sprzedaż samochodu Ford Mondeo Silver X Combi 1.6 - oferta”, lub listem z dopiskiem 

„Sprzedaż samochodu Ford Mondeo Silver X Combi 1.6 - oferta” na adres: 31-056 Kraków, 

ul. Józefa 21, Wydział Administracyjno-Gospodarczy,. 

Termin składania ofert upływa dnia 06.03.2017 r.  o godz. 13.00 

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę uzyska prawo do zakupu przedmiotowego 

samochodu. 

  

6. Oferty mogą składać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne. 

 



7. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej samochodu  w terminie do dnia 03.03.2017 r. do godz. 15:00. 

 Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie dokonania przelewu kwoty pieniężnej 

na dobro rachunku sprzedającego na rachunek depozytowy Małopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie  

80 1130 1150 0012 1121 8020 0003 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie 

z dopiskiem „wadium -samochód”. 

8. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone 

niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Oferent, który wygrał przetarg otrzyma zwrot 

wadium po uiszczeniu ceny nabycia. Dopuszcza się także zaliczenie wadium na poczet 

ceny nabycia. 

9. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał 

przetarg, będzie uchylać się od zawarcia umowy. 

10. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:  

a) nazwisko i imię lub nazwę/firmę oferenta, serię i numer dowodu osobistego lub 

nr NIP,  

b) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy,  

c) oferowaną cenę za samochód (oferowana cena nie może być niższa niż cena 

wywoławcza),  

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,  

e) dowód dokonania wpłaty wadium, 

f) numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku 

niewybrania oferty. 

11. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę, sprzedającemu 

przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.  

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, sprzedający poinformuje kupującego 

o terminie zawarcia umowy, wskazując termin i miejsce jej zawarcia. 

13. Kupujący będzie zobowiązany do zawarcia umowy, zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku nr 1 do Ogłoszenia, w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego. 

Nie stawienie się Kupującego w wyznaczonym terminie i miejscu potraktowane zostanie 

jako uchylenie się od zawarcia umowy. 

14. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni od daty wystawienia 

faktury.  

15. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Zapłata jest 

uważana za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku sprzedającego. 

16. Sprzedający nie udziela gwarancji na samochód objęty przetargiem ani nie odpowiada za 

wady ukryte. 

17. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert, bez podania przyczyny. 

  


