
URZĄD MORSKI w GDYNI 
 

OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY OFERTOWY 
 

na sprzedaż n/w środków transportowych : 

 

1) Przyczepa ciężarowa marki Sanok D-734, nr rej. GKX 9624, rok prod. 1993.  
Cena wywoławcza 700,00zł brutto 
2) Przyczepa ciężarowa marki Sanok D47A nr rej. GKX 2356, rok prod. 1982. 

Cena wywoławcza 1.000,00zł brutto 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej przelewem na konto bankowe nr: 

81 1010 1140 0065 7813 9120 0000  

Narodowy Bank Polski 

Oddział Okręgowy w Gdańsku 

 

W tytule przelewu należy napisać: 

„Wadium na: marka przyczepy, nr rejestracyjny” 

Wadium musi być zaksięgowane na koncie Urzędu Morskiego najpóźniej do dnia 02.06.2020r. do 

godziny 9:30.  

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się 

w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie podlega 

zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.  

 

Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej wyłącznie listownie (poczta lub kurier) na formularzu 

oferty, w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 02.06.2020r. do godz. 9:30 na adres: Urząd 

Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, Kancelaria Ogólna /w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: Przetarg ofertowy na przyczepy/. 

 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.06.2020r. o godz. 10:00 w Wydziale Transportu i Zaopatrzenia w  

Gdyni ul. Węglowa 18A. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od dnia otwarcia ofert. Umowa 

sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od zatwierdzenia protokołu z przebiegu przetargu 

przez Dyrektora Urzędu. Urząd Morski w Gdyni zastrzega sobie prawo do zakończenia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 

- zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie 

wniósł wadium; 

- oferta nie zawiera danych wymaganych w formularzu oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub 

budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

 

Przyczepy można oglądać w dniach 28-29.05.2020r. w godz. 8:00 -14:00 w Wydziale Transportu i 

Zaopatrzenia w Gdyni, przy ul. Węglowa 18A, po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 583553540. 

Formularz oferty, opinie techniczne dotyczące przyczep  oraz inne informacje dotyczące 

przetargu dostępne są na stronie internetowej www.umgdy.gov.pl w zakładce 

informacje/ogłoszenia/upłynnienia.  
 

 

http://www.umgdy.gov.pl/

