
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pisemnym na sprzedaż środka trwałego  

pn. „Samochód dostawczy Renault Partner Master” 

1. Sprzedający i prowadzący przetarg: 

Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica (adres do korespondencji: 

ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica)  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocła-

wia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268433, NIP: 

692-000-11-94, REGON 390503954, kapitał zakładowy: 96 105 100 zł, kapitał wpłacony: 96 105 000 zł. 

2. Przedmiotem sprzedaży jest środek trwały pn.: Samochód dostawczy Renault Partner Master. 

2.1. Nr środka trwałego: 742/0/0005 

2.2. Producent: Renault. 

2.3. Rok produkcji: 2009. 

2.4. Nr identyfikacyjny VIN: VF1HDC2K641849616  

2.5. Stan: używany. 

2.6. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu sprzedaży stanowi Załącznik do Formularza ofertowego. 

3. Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży oraz dane kontaktowe osób udzielających 

informacji. 

3.1. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni robocze od wtorku do czwartku tj. od 16.12.2015 do 

7.01.2016, w godzinach od 08:00 do 16:00, w Oddziale Hydrometalurgii Metraco S.A. (teren Huty Miedzi 

Legnica), adres: ul. Złotoryjska 188-190, 59-220 Legnica. 

3.2. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie ustalenia wizyty, potwierdzenia terminu, spraw formalnych: 

- Pani Joanna Pomykała - telefon: 76 86 67 753, 601 748 607, e-mail: joanna.pomykala@metraco.pl 

- Pan Wojciech Satora        - telefon: 76 72 22 283, 667 875 247, e-mail: Wojciech.satora@metraco.pl 

4. Wysokość ceny wywoławczej netto wynosi: 18 810,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dziesięć  

złotych). 

5. Wysokość wadium oraz termin, miejsce i sposób jego wnoszenia: 

5.1. Wysokość wadium: 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych). 

5.2. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium jedynie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego 

w Banku Pekao S.A. I Oddział we Wrocławiu nr: 92 1240 1994 1111 0000 2497 8206. 

5.3. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 8.01.2016 r. przy czym, jako termin wpłaty rozumiane 

są data i godzina uznania wpływu kwoty wadium na rachunek Metraco S.A.. 

5.4. Wadium należy wnosić z tytułem przelewu:  „Wadium - Sprzedaż: „Samochód dostawczy Renault Partner 

Master””. 

6. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

6.1. Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 - do dnia 11.01.2016, do godz. 12.00. 

6.2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi nie później niż w 5 dniu roboczym od terminu składania ofert. 

6.3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu na złożenie ofert, informacja zostanie umieszczona na 

stronie internetowej www.metraco.pl w zakładce „Przetargi => Sprzedaż”. 

7. Oferta musi zawierać podpisany Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik do „Warunków udziału w przetar-

gu nieograniczonym na sprzedaż Samochodu dostawczego Renault Partner Master ”, oraz załączniki do For-

mularza ofertowego. 

8. Szczegółowe warunki udziału w przetargu oraz załączniki zawarte są w Załączniku do niniejszego ogłoszenia 

pn.: „Warunki udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn. „Samochód dostawczy 

Renault Partner Master””, który dostępny jest na stronie internetowej: www.metraco.pl w zakładce „Przetargi => 

Sprzedaż” (link do bezpośredniego dostępu: http://22m0hdznal4e.az.pl/metraco.pl/aq/polski-przetargi-na-sprzedaz/ 

). 

9. Okres związania ofertą wynosi 90 dni od terminu na składanie ofert.  

10. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień pu-

blicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013r. poz.907 ze zmianami). Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia 

przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a także 

prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej przez Oferenta ceny.  

12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złoże-

nia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

http://www.metraco.pl/
http://www.metraco.pl/
http://22m0hdznal4e.az.pl/metraco.pl/aq/polski-przetargi-na-sprzedaz/


13. Miejscem odbioru przedmiotu sprzedaży jest: Oddział Hydrometalurgii Metraco S.A. (teren Huty Miedzi Legni-

ca), ul. Złotoryjska 188-190, 59-220 Legnica.  

14. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC. 



Załącznik do Ogłoszenia 

Warunki udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego  
pn. „Samochód dostawczy Renault Partner Master” 

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z wzorem Formularza oferto-

wego wraz z załącznikami do Formularza ofertowego - stanowiącego Załącznik do „Warunków udziału w prze-

targu nieograniczonym na sprzedaż  Samochodu dostawczego Renault Partner Master” oraz zawierać: 

a) dane identyfikujące Oferenta/Nabywcę:  

- imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nr telefonu (dot. osób fizycznych),  

- pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS (dot. podmio-

tów wpisanych do KRS) lub wpis do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej (wydruk 

z CEiDG), 

b) osoby do kontaktu wraz z podaniem ich danych teleadresowych, 

c) dokumenty upoważniające osobę/osoby do reprezentowania podmiotu w przetargu, 

d) proponowaną cenę netto za przedmiot sprzedaży,  

e) potwierdzenie wpłaty wadium, 

f) oświadczenie Oferenta, że: 

- zapoznał się z „Warunkami udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż Samochodu dostawczego  

Renault Partner Master i je w pełni akceptuje, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wywiązanie się ze złożonej 

oferty, 

- nie jest w sporze sądowym z Metraco S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, 

że Metraco S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Oferenta, 

- nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Oferent składa w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określo-

nym w ogłoszeniu o przetargu. Na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Oferenta oraz napis: >Oferta 

dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzedaż: „Samochód dostawczy Renault Partner Master” - nie otwie-

rać.< 

3. Okres związania ofertą wynosi 90 dni od terminu na składanie ofert. 

4. Otwarcie ofert następuje nie później niż w 5 dniu roboczym od terminu składania ofert.  

5. Otwarcie ofert następuje na posiedzeniu Komisji przetargowej i nie jest jawne. Komisja przetargowa ustala 

liczbę złożonych ofert, dokonuje otwarcia ofert oraz sprawdza czy Oferenci wnieśli wadium. 

6. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 

b) nie wniesiono wadium w terminie i w pełnej wysokości, 

c) oferta nie zawiera danych wymaganych ogłoszeniem o przetargu, oraz gdy dane te są niekompletne 

lub nieczytelne, a wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, 

d) uczestnik przetargu zaoferował cenę poniżej ceny wywoławczej. 

7. Powiadomienie Oferenta o odrzuceniu jego oferty następuje w formie pisemnej. 

8. Komisja przetargowa przeprowadza negocjacje i wybiera Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 

9. Wadium wnosi się wyłącznie w formie pieniężnej, przelewem na rachunek wskazany w ogłoszeniu, w terminie 

umożliwiającym wpływ kwoty wadium na rachunek, najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu skła-

dania ofert. Dniem wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 

10. Wadium nie podlega oprocentowaniu. 

11. Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty lub niedopuszczenia do przetargu. 

12. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone, 

po dokonaniu wyboru oferty, w terminie do 14 dni od daty zakończenia przetargu na rachunek bankowy, 

z którego zostało wpłacone przez Oferenta. 

13. Wadium złożone przez Oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny. 

14. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik postępowania, którego ofertę wybrano, nie za-

wrze w wyznaczonym terminie umowy i/lub nie uiści należności. 



Załącznik do Ogłoszenia 

15. Uczestnicy przetargu otrzymują pisemną/mailową informację o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez 

dokonania wyboru.  

16. Powiadomienie Oferenta wygrywającego przetarg następuje mailem lub w formie pisemnej, przesyłką pole-

coną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

17. Nabywca uiszcza kwotę ceny nabycia pomniejszoną o kwotę równą zatrzymanemu wadium, w terminie wyni-

kającym z zapisów umowy sprzedaży.  

18. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży do czasu całkowitego uiszczenia ceny przez 

Nabywcę na podstawie przepisu zawartego w art. 589 KC. 

19. Nabywca otrzymuje fakturę VAT wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami w momencie odbioru 

zakupionego przedmiotu sprzedaży. 

20. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje w terminie uzgodnionym przez Strony, po podpisaniu umowy 

sprzedaży i zapłaceniu przez Nabywcę pełnej ceny za przedmiot sprzedaży. 

21. Przekazanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży odbywa się w oparciu o „Protokół przekazania środka trwałego”. 

22. Zakupiony przedmiot sprzedaży nie podlega reklamacji. Metraco S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi za wady sprzedanych przedmiotów. Metraco S.A. nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży, nie 

jest on również objęty gwarancją producenta. Odpowiedzialność Metraco S.A. z tytułu rękojmi za wady sprze-

danej rzeczy jest wyłączona na podstawie przepisu zawartego w art. 558 §1 KC.   

23. Przetarg może być zamknięty bez podania przyczyny, bez dokonania wyboru oferty. Sprzedający zastrzega 

sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu oraz odwołania przetargu włącznie. Oferentom 

nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedającego. 

24. Sprzedający nie ponosi kosztów poniesionych przez Oferentów w związku z uczestnictwem w postępowaniu  

i zawarciem umowy. 

 

 



Załącznik  
do „Warunków udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego 

pn. „Samochód dostawczy Renault Partner Master”” 

 

 

……………………………………………………………….. 

 Pieczęć Oferenta/Nabywcy 

 Metraco S.A. 
 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 

  

Formularz ofertowy 
Odpowiadając na ogłoszenie w prowadzonym postępowaniu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn. 

„Samochód dostawczy Renault Partner Master” przedkładam/-y niniejszą ofertę zakupu jednocześnie oświadcza-

jąc, że po zapoznaniu się z „Warunkami udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn. 

„Samochód dostawczy Renault Partner Master”” - akceptuj-ę/-emy je bez zastrzeżeń. 

I. Dane Oferenta/Nabywcy: 

 

Osoba fizyczna / Osoba fizyczna prowadząca działalność / Osoba prawna *) 

Imię i nazwisko / 
Nazwa prowadzonej  

działalności gospodarczej / 
Nazwa firmy 

 

Adres zamieszkania / 
Adres firmy  

Nr telefonu kontaktowego:  

E-mail:  

Nr faksu:  

Pesel (osoba fizyczna):  

NIP */ NIP EU* 

(osoba prowadząca działalność  
gospodarczą i osoba prawna): 

 

REGON  
(osoba prowadząca działalność  

gospodarczą i osoba prawna): 
 

Imię i Nazwisko,  

nr telefonu i e-mail osoby 
ze strony Oferenta/Nabywcy, 

upoważnionej do kontaktów  
w toku przetargu  
ze Sprzedającym: 

 

*) Niepotrzebne skreślić 

II. Deklaruj-ę/-emy zakup środka trwałego pn. „Samochód dostawczy Renault Partner Master” za 

cenę: 

 



Załącznik  
do „Warunków udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego 

pn. „Samochód dostawczy Renault Partner Master”” 

 

a. Cena netto (cyframi / rodzaj waluty / słownie) 

 PLN  

b. Podatek VAT w procentach (cyframi / słownie) 

 %  

c. Cena brutto (cyframi / rodzaj waluty / słownie) 

 PLN  

 

III. Spełnienie wymagań Sprzedającego przez Oferenta/Nabywcę:  

1. Składając niniejszą ofertę oświadczam/-y, że: 

1.1. Zapozna-łem/-liśmy się i akceptuj-ę/-emy „Warunki udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż 

środka trwałego pn. „Samochód dostawczy Renault Partner Master”. 

1.2. Znajduj-ę/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wywiązanie się ze zło-

żonej oferty. 

1.3. Nie jeste-m/-śmy w sporze sądowym z Metraco S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego 

wynika, że tej Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Metraco S.A.. 

1.4. Nie zalegam/-y z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 

lub uzyska-łem/-liśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płat-

ności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

1.5. Zobowiązuj-ę/-emy się do pokrycia ceny nabycia, kosztów związanych z notarialnym zawarciem umowy 

kupna-sprzedaży (jeśli wystąpi taka konieczność) oraz wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem 

aktyw-a/-ów. 

1.6. W przypadku zwrotu wadium pros-zę/-imy dokonać jego zwrotu na rachunek bankowy, z którego zostało 

wpłacone przez Oferenta. 

1.7. Jeste-m/-śmy związan-y/-i niniejszą ofertą 90 dni od terminu na składanie ofert, a w przypadku wygrania 

przetargu - do czasu zawarcia umowy. 

2. W załączeniu przedkładam/-y załączniki: 

Do niniejszego Formularza ofertowego przedkładamy poniższe załączniki, przygotowane zgodnie z zapisami  

w SIWS przedmiotowego postępowania: 

2.1. Załącznik nr __ - Upoważnienie do podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione 

do występowania w imieniu Oferenta/Nabywcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z 

dokumentów rejestrowych. 

2.2. Załącznik nr __ - Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej u Sprzedającego. 

2.3. Załącznik nr __ - Zaparafowany Projekt umowy. 

2.4. Załącznik nr __ - Szczegółowy opis techniczny środka trwałego/przedmiotu sprzedaży. 

2.5. Załącznik nr __ - Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi-

dencji działalności gospodarczej. 

2.6. Załącznik nr __ - Zaświadczenie o nadaniu nr NIP. 

2.7. Załącznik nr __ - Zaświadczenie o nadaniu nr REGON. 

 

3. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuj-ę/-emy się do zawarcia umowy i realizacji przedmiotu 

sprzedaży zgodnie z jej treścią, w terminie i miejscu określonym przez Sprzedającego. 

4. Oferta zawiera ____ zaparafowanych i ponumerowanych stron. 

Miejscowość: ……………………………………………………………. , dnia ………………………………………… 

 

Podpis/-y os-oby/-ób upoważnion-ej/-ych do reprezentowania Oferenta/Nabywcy w obrocie prawnym: 

 

 



Załącznik  
do „Warunków udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego 

pn. „Samochód dostawczy Renault Partner Master”” 

 

 

 

 ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 
 pieczątka, podpis pieczątka, podpis pieczątka, podpis 



Załącznik nr __ 
do „Formularza ofertowego” 

 

 Metraco S.A. 
 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 

……………………………………………………………….. 

 Pieczęć Oferenta/Nabywcy 

 

 

Upoważnienie do podpisywania dokumentów ofertowych 

 

Niniejszym upoważniam/-y: 

1. Pan-ią/-a …………………………………………………………………..……………………………………………………………….…………….…. zamieszkał-ą/-ego  

w ……………………………………………………………… przy ul. …………………………………………………………………………………… legitymując-ą/-ego się 

…………………………………………………….……………………… nr …………………..……………………..  

2. Pan-ią/-a …………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………….. zamieszkał-ą/-ego  

w ………………………………………………………… przy ul. ………………………………………………………………………………………… legitymując-ą/-ego się 

…………………………………………………….……………………… nr …………………..……………………..  

do reprezentowania 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

w zakresie postępowania na sprzedaż środka trwałego pn. „Samochód dostawczy Renault Partner Master”, 

przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego przez Metraco S.A.. 

 

Miejscowość: ……………………………………………………………. , dnia ………………………………………… 

 

Podpis/-y os-oby/-ób upoważnion-ej/-ych do reprezentowania Oferenta/Nabywcy w obrocie prawnym: 

 

 

 

 

 ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

 pieczątka, podpis pieczątka, podpis pieczątka, podpis 

 



Załącznik nr __ 
do „Formularza ofertowego” 

……………………………………………………………….. 

 Pieczęć Sprzedającego 

 Metraco S.A. 
 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 

 

Potwierdzenie 

wykonania wizji lokalnej u Sprzedającego 

 

 

Niniejszym potwierdzam/-y, że nas-z/si przedstawiciel/-e, tj.: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

przeprowadzili w dniu ……………………………………….. wymaganą przez Sprzedającego wizję lokalną dotyczącą sprzedaży 

środka trwałego pn. „Samochód dostawczy Renault Partner Master” w trybie  przetargu nieograniczonego 

przez Metraco S.A.. 

 

Miejsce przeprowadzonej wizji lokalnej:  

……………………………………………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta/Nabywcy w obrocie prawnym: 

 

 

 

 

 ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

 pieczątka, podpis pieczątka, podpis pieczątka, podpis 



Załącznik nr __ 
do „Formularza ofertowego” 

 
 

Umowa sprzedaży nr ____/2015 

 

zawarta w dniu ___ ________ 2015 roku pomiędzy: 

Metraco S. A. z siedzibą w 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9, adres do korespondencji: 59-220 Legnica, 

ul. Rycerska 24, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Kra-

jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268433, NIP: 692-000-11-94, REGON: 390503954, kapitał 

zakładowy 96.105.000 PLN, kapitał wpłacony 96.105.000 PLN, zwaną dalej Sprzedającym, którego łącznie 

reprezentują: 

1. ____ - ____ 

2. ____ - ____ 

a 

_______________________,  zarejestrowaną w Sądzie ______ pod numerem KRS ____, NIP: ____, REGON: 

____, kapitał zakładowy ____ PLN, kapitał wpłacony ____ PLN, zwaną dalej Nabywcą, którego reprezentują: 

1. ____  - ____ 

2. ____  - ____ 

a 

_______________________ zamieszkałym w _______, ul. ______, legitymującym się dowodem osobistym 

_________ wydanym przez _____, Pesel _____,  prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod firmą: ______________, NIP: ________, 

Regon: _______, 

 

o następującej treści:  

§ 1. Przedmiot umowy 

1. W ramach przeprowadzonego postępowania na sprzedaż środka trwałego pn. „Samochód dostawczy Re-

nault Partner Master”: 

a) nr środka trwałego: ___ 

b) producent: ___ 

c) rok produkcji: ___ 

d) nr identyfikacyjny/seryjny: ___ 

zwanego dalej „Przedmiotem sprzedaży”, Sprzedający zobowiązuje się sprzedać a Nabywca zapłacić umó-

wioną cenę, kupić i odebrać „Przedmiot sprzedaży”. 

2. W ramach realizowanej sprzedaży Sprzedający przekaże Nabywcy „Przedmiot sprzedaży” wraz z posiadaną 

dokumentacją. 

§ 2. Wartość przedmiotu umowy i rozliczenie 

1. Cena umowna netto za „Przedmiot sprzedaży” wynosi _____  PLN (słownie: _____ złotych). 

2. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

3. Zapłata zrealizowana zostanie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku Pekao S.A. I Oddział 

we Wrocławiu, nr konta: 92 1240 1994 1111 0000 2497 8206.  

4. Zapłata nastąpi w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.  

5. Do momentu uregulowania zapłaty przez Nabywcę, „Przedmiot sprzedaży” pozostaje własnością Sprzedającego. 

6. Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Nabywcę. 

§ 3. Terminy i warunki odbioru 

1. Wydanie „Przedmiotu sprzedaży” nastąpi na terenie Zakładu Sprzedającego na podstawie „Protokół przekaza-

nia środka trwałego” po wpłacie środków pieniężnych na rachunek Sprzedającego, o których mowa w §2. 

2. Nabywca przystąpi do odbioru „Przedmiotu sprzedaży” w terminie nie później niż 20 dni od dnia podpisania 

umowy, jednakże warunkiem przystąpienia do odbioru jest zapłata, o której mowa w § 2 pkt. 4  § 3 pkt.7 

3. Miejsce lokalizacji „Przedmiotu sprzedaży”: 

Oddział ____ Metraco S.A., adres: ____ 

Projekt 
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4. Nabywca zobowiązuje się odebrać „Przedmiot sprzedaży” na własny koszt i ryzyko, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu lokalizacji przedmiotu sprzedaży 

oraz przepisami przewozu ładunków wielkogabarytowych. 

5. Nabywca na własny koszt i ryzyko zorganizuje i przeprowadzi załadunek, odbiór i wywóz „Przedmiotu sprzedaży”.  

6. O planowanym odbiorze przedmiotu sprzedaży Nabywca poinformuje Sprzedającego telefonicznie i pisemnie,  

z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną datą odbioru. Strony uzgodnią dokładny ter-

min odbioru „Przedmiotu sprzedaży”, aby nie utrudniało to organizacji pracy Sprzedającemu.  Odbiór nastąpi 

w dzień roboczy w godzinach od 9:00-13:00. 

a) Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Sprzedającego jest:   

Pani Joanna Pomykała, tel. 76 86 67 753, 601 748 607, e-mail: joanna.pomykala@metraco.pl 

b) Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Nabywcy jest:  

_________ 

7. Sprzedający zastrzega możliwość naliczenia kar za nieterminowy odbiór „Przedmiotu sprzedaży” w wysokości 

500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych), licząc za każdy dzień opóźnienia. W takim wypadku Nabywca 

może przystąpić do odbioru „Przedmiotu sprzedaży” po wpłaceniu naliczonej kary. 

§ 4. Pozostałe postanowienia 

1. Nabywca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem faktycznym „Przedmiotu sprzedaży” oraz nie wnosi zastrzeżeń 

co do jego stanu. 

2. Sprzedający oświadcza, że „Przedmiot sprzedaży” stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz 

praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest przedmiot sprzedaży, że 

nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Nabywca oświadcza, iż znany jest mu stan faktyczny „Przedmiotu sprzedaży”. Wobec tego, Nabywca nabywa 

własność w takim stanie faktycznym, w jakim jest w dniu zawarcia umowy oraz nie będzie zgłaszał roszczeń z 

tytułu rękojmi w przedmiocie ewentualnych wad. 

4. Strony umowy zgodnie ustalają, że ewentualne późniejsze usterki w działaniu „Przedmiotu sprzedaży”, nie 

będą traktowane jako wady ukryte. Strony umowy zgodnie postanawiają o wyłączeniu odpowiedzialności 

Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady. 

5. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz 

koszty podatku od czynności cywilnoprawnych obciążają Nabywcę. 

6. Brak zapłaty w wymaganym terminie spowoduje rozwiązanie umowy z winy Nabywcy oraz utratę roszczeń do 

zwrotu wadium. 

§ 5. Obowiązki stron 

1. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu lokalizacji zakładu Sprzedają-

cego - zasady te znajdują się do wglądu w zakładzie Sprzedającego. 

2. Nabywca akceptuje zasadę, że wejście/wjazd/przebywanie na terenie zakładu Sprzedającego przez pracowni-

ka Nabywcy lub innych osób, którymi Nabywca się posługuje (dotyczy to także pracowników podwykonaw-

ców), zgodne jest z zasadami ruchu przepustkowego, obowiązującego na terenie zakładu Sprzedającego. 

3. Nabywca oświadcza, że po dokonaniu osobistych oględzin, znany jest mu stan techniczny „Przedmiotu sprze-

daży”. Wobec tego Nabywca nabywa „Przedmiot sprzedaży” w takim stanie technicznym, w jakim jest w dniu 

zawarcia umowy. 

4. Nabywca i Sprzedający oraz wszystkie osoby, którymi się posługują, zachowają w poufności wszelkie informacje 

powzięte przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Nabywca i Sprzedający oświadczają, iż wszystkie postanowienia niniejszej umowy akceptują bez zastrzeżeń. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy jest 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Sprzedający: Nabywca:
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Szczegółowy opis techniczny środka trwałego/przedmiotu sprzedaży 

1. Nazwa środka trwałego/przedmiotu sprzedaży: Samochód dostawczy Renault Partner Master kolor 
Orbity 

a) nr środka trwałego: 742/0/0005 

b) producent: Renault. 

c) rok produkcji: 2009. 

d) nr identyfikacyjny VIN: VF1HDCZ2K641849616 

e) przebieg: 91.364 km. 

f) dopuszczalna masa całkowita: 3490 kg 

g) dopuszczalna ładowność: 1190 kg 

h) rodzaj nadwozia: podwozie ze skrzynia ładunkową 

 

2. Stan faktyczny, parametry i wyposażenie: 

a) pojemność skokowa: 2.464 cm3 

b) moc kW/KM: 74/100 

c) paliwo: ON/katalizator 

d) układ/liczba cylindrów R/4 

e) skrzynia/liczba biegów M/6 

f) ABS 

g) Airbag 1 szt. 

h) elektryczne podnoszenie szyb, przód 

i) felgi stalowe. 16 z ogumieniem 225/65 

j) instalacja radiowa + 2 głośników, Radio CD 

k) komputer pokładowy, 

l) pojazd wyposażony fabrycznie w immobiliser, 

m) lusterka zewnętrzne, ogrzewane, regulowane elektrycznie, 

n) zamek centralny z pilotem sterującym,  

o) przedni podłokietnik, 

p) podwójna kabina, 

q) liczba miejsc: 7 

r) pełnowymiarowe koło zapasowe, 

s) zamykany kufer pod skrzynią ładunkową z prawej strony samochodu. 

t) Opony zimowe Renault Master: 4 x Firestone 225/65 R16C 

Wysokość bieżnika:  

1 - 6,5 mm;  

2 - 5,5 mm;  

3 - 7,5 mm;  

4 - 5,5 mm.  

 

Samochód wymaga wykonania drobnych poprawek powłok lakierniczych oraz wymiany elementów zawieszenia. 

Samochód jest w stanie dobrym, sprawny technicznie.  

Obsługa serwisowa, przeglądy były wykonywane w autoryzowanym serwisie marki Renault Górny-Poczynek Sp. z 

o.o. ul. Słowiańska 23-25, 59-300 Lubin; Oddział: ul. Kamienna Droga 20 67-200 Głogów (książka serwisowa do 

wglądu). 

 


