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Warszawa, 23 stycznia 2023 r. 
 

 

OGŁOSZENIE 
 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (dalej „IMGW-PIB” lub 

„Instytut”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 informuje o sprzedaży środka trwałego tj.: 

 

samochodu osobowego Toyota Avensis, 2009 r., nr rej. WD95068, cena wywoławcza: 11 800 zł 

(wymagane wadium w wysokości 1 180,00 zł) 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu dotyczącym sprzedaży środka trwałego IMGW-PIB, 

pod rygorem odrzucenia oferty, jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej pojazdu. 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Polska Kasa Opieki S.A.,  
nr rachunku: 16 1240 6973 1111 0010 9579 4346. 
 
Wadium należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, za datę wniesienia wadium 
uznaje się dzień zaksięgowania kwoty wadium na ww. rachunku bankowym Instytutu. 
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, wpłacone przez niego 
wadium przepada na rzecz IMGW-PIB, w tym przypadku oferta tego oferenta przestaje być wiążąca 
dla obydwu Stron. 
Wadium wpłacone przez oferenta, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia środka trwałego. 
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, podlega zwrotowi  
w całości, bez oprocentowania, na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy, 
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

Podana powyżej cena jednostkowa sprzedaży jest ceną minimalną brutto (cena oferty  

nie może być niższa od ceny wywoławczej środka trwałego). 

 

Środek trwały można oglądać w następującej lokalizacji oraz terminach: 

Łeba, ul. Rąbka 1a, w dniach 2 i 7 lutego 2023 r. w godz. 8-14 

 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik  

nr 1 do ogłoszenia. 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta dotyczące zapoznania się ze stanem technicznym 

środka trwałego (załącznik nr 2 do ogłoszenia). 

Oferty należy składać (osobiście lub formie przesyłki pocztowej) w zamkniętej/zabezpieczonej  

i popisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – sprzedaż środków trwałych IMGW-PIB”, w Kancelarii 

Głównej IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61, w terminie do dnia 13 lutego 2023 r. 
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Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na środek trwały. 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez Komisję Przetargową. 

Przedstawiciel Komisji Przetargowej będzie kontaktował się tylko z tym oferentem, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza pod względem zaoferowanej ceny nabycia. 

Odbiór pojazdu będzie możliwy po opłaceniu faktury i podpisaniu umowy sprzedaży. 

 
Pojazdem przeznaczonym do sprzedaży nie jest wykonywana jazda próbna, przedstawiciel 
Instytutu nie ma obowiązku uruchamiania samochodu podczas jego oględzin. 
 

IMGW-PIB zastrzega sobie prawo (na każdym etapie) odstąpienia od sprzedaży i unieważnienia 

procedury ogłoszenia bez podania przyczyny. 

Szczegółowe informacje na temat ww. środka trwałego oraz wzory wymaganych dokumentów 

dostępne są na stronie internetowej: https://bip.imgw.pl/majatek/sprzedaz-zbednych-skladnikow-

majatku-ruchomego/ 

Wszelkie zapytania dotyczące środka trwałego należy kierować drogą elektroniczną na adres: 

transport@imgw.pl 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Paweł Igielski 
/podpisano elektronicznie/ 
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