
 

 

„Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie, adres: ul. Napoleońska 1 Rasztów,   

05-205 Klembów, Biuro Centrali: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000223173, NIP 1251329637, REGON 015880771, kapitał zakładowy 

2.588.000,00 zł, (dalej „Organizator” lub „Spółka”) 
 

Zaprasza 

do udziału w nieograniczonym przetargu pisemnym nr 1/2021 na sprzedaż następujących pojazdów: 
 

Lp. 
Marka i 

model 

Nr 

rejestracyjny 
VIN 

Rok 

produkcji 

Przebieg 

w km 

Miejsce 

postoju 

Nr 

ewidencyjny 

Wartość 

wg 

wyceny 

netto zł 

Data określenia 

wartości 

rynkowej pojazdu 

1.  
Jelcz P 

325 
WWL72T8 04647 1983 19 187 

Obiekt nr 11 

Zamek 

Bierzgłowski 

810/743/2006 7 154,47 15.04.2021 

2.  
Star 244 WWL3CF6 P244L11842 1989 9 751 

Obiekt nr 7 

Trzebież 
814/743/2006 6 260,16 15.04.2021 

3.  

Star 

P244L 
WWL74T8 06560 1980 50249 

Obiekt nr 3 

Boronów 

803/743/2006 

6 000,00 15.01.2021 
Pług 

odśnieżny 

PD 03 

  2006  750/743/2006 

4.  
Ursus C – 

355 
WWL28S2 212654 1973 

1676 

mtg 

Obiekt nr 22 

Małaszewice 
841/746/2006 8 943,09 15.04.2021 

 

 

Warunki uczestnictwa w przetargu 

1. Oferta powinna zawierać: 

1)  W przypadku oferty składanej przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą: 

a) Pełną nazwę firmy, 

b) Siedzibę i dokładny adres Oferenta, 

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru – Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) lub aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z systemu 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 
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nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferent załączy również 

dokumenty zaświadczające o nadaniu numerów NIP i REGON, z wyjątkiem sytuacji gdy dane te 

zostały ujawnione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

d) Oferowaną cenę zakupu pojazdu/pojazdów, 

e) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów, które zamierza 

nabyć, warunkami przetargu oraz, że akceptuje i nie składa żadnych zastrzeżeń zarówno co do 

stanu pojazdów, jak i warunków przetargu, 

f) Oświadczenie Oferenta, że zgadza się by okres ważności oferty nie był krótszy niż 60 dni, a bieg 

terminu związania ofertą rozpoczął się wraz z upływem terminu do składania ofert, 

g) Telefon i adres e-mail do kontaktu, 

h) Ewentualne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, 

 

lub zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

 

2) W przypadku oferty składanej przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: 

a) Imię/imiona i nazwisko/nazwiska, 

b) Dokładny adres zamieszkania, 

c) NIP, 

d) Serię i numer dowodu osobistego oraz organ go wydający, 

e) Oferowaną cenę zakupu pojazdów/pojazdu, 

f) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów, które zamierza 

nabyć, warunkami przetargu oraz, że akceptuje i nie składa żadnych zastrzeżeń zarówno co do 

stanu pojazdów, jak i warunków przetargu, 

g) Oświadczenie Oferenta, że zgadza się by okres ważności oferty nie był krótszy niż 60 dni, a bieg 

terminu związania ofertą rozpoczął się wraz z upływem terminu do składania ofert , 

h) Telefon i adres e-mail do kontaktu, 

i) Ewentualne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, 

lub zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

3) Oferty należy kierować listem poleconym na adres Biura Centrali Organizatora w Warszawie: „Naftor” 

Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa z dopiskiem „Oferta Kupna Pojazdu. Przetarg 

nr 1/2021”. 

4) W Przetargu jako Oferenci nie mogą brać udziału: 

a) członkowie Zarządu Spółki; 

b) członkowie Rady Nadzorczej Spółki; 

c) podmioty prowadzące Przetarg, a także członkowie ich organów zarządzających lub 

nadzorczych; 

d) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem Przetargu; 

e) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a. – d.; 

f) osoby, które pozostają z prowadzącym Przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego Przetarg. 

5) Przetarg jest ważny jeżeli złożona została przynajmniej jedna ważna oferta zakupu, bądź jeżeli 

przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę netto pojazdu powyżej ceny wywoławczej. 

6) Wadium: brak. 

7) Wartość wyceny pojazdów jest równocześnie ceną wywoławczą netto. 

8) Cena pojazdów zaoferowana przez Oferenta jest ceną netto i nie może być niższa od ceny wywoławczej 

netto.  
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9) Złożenie oferty oznacza również zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO w brzmieniu określonym 

z Załączniku nr 3 do ogłoszenia. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2021r o godzinie 1500.  

3. Sprzedawane pojazdy można obejrzeć celem zapoznania się z ich stanem technicznym w miejscu postoju 

danego pojazdu w dniach 02.09.2021r –30.09.2021r  w godzinach 800 - 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu 

 z wyznaczonymi osobami: 

 

1) Obiekt nr 11 (pozycja o Lp. nr 1) Zamek Bierzgłowski, Ul. Łukasiewicza 1 , 

87-152 Łubianka, Jerzy Grącki tel. 515-240-531 , 

2) Obiekt nr 7 (pozycja o Lp. nr 2) , Trzebież, Ul. Szczecińska 1, 

72-020 Trzebież, Jarosław Pański tel. 506-055-274, 

3) Obiekt nr 3 (pozycja o Lp. nr 3), Boronów, ul. Sienkiewicza 12, 

42-283 Boronów, Sylwester Mroziewicz tel. 605-518-006, 

4) Obiekt nr 22(pozycja o Lp. nr 4), Małaszewice, 21-540 Małaszewice, 

Andrzej Rogala tel. 500 150 986 

5) Biuro Centrali, w celu otrzymania Opinii Rzeczoznawców PZM,  

ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, 

Piotr Walczak tel. 609-051-424, Artur Gniado tel. 502-022-530. 

 

Uwaga: Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem oględzin pojazdów, przygotowaniem         

i złożeniem ofert. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta będzie ponosił wszelkie koszty związane                          

z odbiorem zakupionego pojazdu/pojazdów, przygotowaniem do transportu oraz jego/ich transportem                

z miejsca, w których przedmiotowe pojazdy  są obecnie zaparkowane. Pojazdy zostaną pozbawione wszelkich 

oznaczeń firmowych. 

4. Opinie Rzeczoznawców PZM Organizator może udostępnić na żądanie Oferenta w miejscu postoju danego 

pojazdu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zmiany warunków przetargu lub ogłoszenia 

przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert albo do unieważnienia przetargu w całości 

lub części – bez podania przyczyny. 

6. Złożone na wezwanie Organizatora oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Oferenta 

warunków udziału w Postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych i wezwań do uzupełnienia ofert w 

terminie czternastu dni od daty otwarcia kopert z ofertami zakupu przez Komisję Przetargową. Organizator 

przekazuje zapytania i wezwania do uzupełnienia ofert, a Oferenci odpowiadają w formie pisemnej – listem 

poleconym (decyduje data nadania listu poleconego).  

8. Organizator dopuszcza możliwość składania ofert na jeden, kilka lub wszystkie pojazdy wymienione                         

w niniejszym ogłoszeniu, pod warunkiem, że przy składaniu przez jednego Oferenta oferty zakupu na więcej 

niż jeden pojazd, oferowana cena zakupu zostanie podana dla każdego pojazdu oddzielnie. 

9. Oferenci będą związani ofertą przez okres nie krótszy niż 60 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu do składania ofert. 

10. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 30 dni od zakończenia terminu na składanie ofert przez 

Komisję Przetargową na posiedzeniu niejawnym. Komisja wybierze ofertę najkorzystniejszą lub stwierdzi,  

że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.  

11. Za najkorzystniejszą – w odniesieniu do danego pojazdu – zostanie uznana oferta, która spełniać będzie 

wszystkie wymagania formalne określone w niniejszym Ogłoszeniu i zawierać najwyższą cenę zakupu. Wybór 

najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze. 



 

4 
 

12. W przypadku, gdy na dany pojazd zostaną złożone oferty z jednakową najwyższą ceną zakupu, Organizator 

uzna za najkorzystniejszą tę ofertę zakupu, która została nadana wcześniej  listem poleconym.   

13. Oferty złożone po terminie składania ofert wskazanym pkt. 2 niniejszego Ogłoszenia zostaną zwrócone bez 

otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Organizatora, a nie data jej nadania przesyłką pocztową. 

14. Ostateczną decyzję o wyborze nabywcy podejmuje Zarząd Spółki po przeprowadzeniu postępowania.  

Organizator nie przewiduje udziału Oferentów przy otwarciu ofert.  

15. O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie na adresy wskazane w ofertach. 

16. W przypadku Pojazdów o wartości poniżej 20000 zł netto (dwadzieścia tysięcy złotych netto), zbycie może 

nastąpić poprzez pisemne zaakceptowanie przez nabywcę faktury VAT bez sporządzenia dokumentu umowy. 

W przypadku Pojazdów o wartości powyżej 20000 zł netto (dwadzieścia tysięcy złotych netto), zbycie nastąpi 

poprzez zawarcie - w dniu wystawienia faktury VAT - Umowy  Sprzedaży, której wzór został określony w 

Załączniku nr 6 do Ogłoszenia.  

17. W przypadku niedopełnienia przez wyłonionego Oferenta (Nabywcę) obowiązku zapłaty za pojazd                           

w przewidzianym w fakturze proforma terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

sprzedaży bez dodatkowych czynności i prawo sprzedaży pojazdu Oferentowi, który złożył, następną w 

kolejności pod względem oferowanej ceny, ważną ofertę. 

18. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej „Korespondencja”) 

Organizator i Oferenci przekazują pisemnie listem poleconym. 

19. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Organizatora przed upływem 

terminu wyznaczonego na jej złożenie 

20. Zapłata za pojazd/pojazdy nastąpi na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT proforma na 

podany w niej  nr konta bankowego Spółki. Termin płatności wynosi 10 dni od daty wystawienia faktury VAT 

proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty za fakturę VAT 

proforma. Płatność można uiścić tylko  w formie przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze VAT 

proforma. 

21. Za termin zapłaty zostanie uznany dzień wpływu środków pieniężnych na konto Organizatora. 

22. Zakupione i nieodebrane przez Oferenta w terminie 30  dni od daty opłacenia faktury VAT pojazdy                            

będą przechowywane przez Organizatora na koszt i wyłączne ryzyko Oferenta w miejscu wskazanym                           

przez Organizatora.   

23. Odbiór pojazdu możliwy będzie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Organizatora. 

24. Podczas odbioru pojazdu niezbędne jest podpisanie protokołu przekazania pojazdu w brzmieniu określonym 

w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia, oraz podpisanie standardowego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w brzmieniu określonym w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia. 

25. Wypełniając obowiązek określony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935, ze zm.), „Naftor” Sp. z o.o. oświadcza, że 

posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ww. ustawy. 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

Dnia …………………. 

 

 

Oferta 

dotycząca przetargu nieograniczonego, pisemnego na pojazd: 

Nr rejestracyjny  
 

VIN 
 

Pełna nazwa firmy 

 

 

Dokładny adres siedziby 

 

 

Oferowana cena zakupu pojazdu 

netto 

 

Telefon i adres e-mail do 

kontaktu 

 

 

 

Oferent oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów, które zamierza kupić, warunkami przetargu  

oraz, że akceptuje i nie składa żadnych zastrzeżeń zarówno co do stanu pojazdów, jak i warunków przetargu. 

Oferent zgadza się by okres ważności oferty nie był krótszy niż 60 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczął się 

wraz z upływem terminu do składania ofert. 

Oferent dołącza również aktualny odpis z właściwego rejestru – Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) lub aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z systemu Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Oferent załączy również dokumenty zaświadczające o nadaniu numerów NIP i REGON, z wyjątkiem sytuacji  

gdy dane te zostały ujawnione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

 

 

Pieczątka i podpis Oferenta 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

Dnia …………………. 

 

 

Oferta 

Dotycząca przetargu nieograniczonego, pisemnego na pojazd: 

Nr rejestracyjny  
 

VIN 
 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Oferowana cena zakupu pojazdu 

netto 

 

Telefon i adres e-mail do 

kontaktu 

 

 

 

Oferent oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów, które zamierza kupić, warunkami przetargu oraz, 

że akceptuje i nie składa żadnych zastrzeżeń zarówno co do stanu pojazdów, jak i warunków przetargu. 

Oferent zgadza się by okres ważności oferty nie był krótszy niż 60 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczął się 

wraz z upływem terminu do składania ofert.  

 

 

 

Podpis Oferenta 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

dla osób zgłaszających oferty w przetargu nieograniczonym na sprzedaż pojazdów. 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                         

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności art. 

14 RODO, informujemy Panią/Pana, iż  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

-  „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie, ul. Napoleońska 1, 05-205 Klembów, 

Biuro Centrali    –  03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 630  

1. Zbieramy Pani/Pana  dane osobowe, ponieważ są nam niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu 

nieograniczonego pisemnego na sprzedaż pojazdów samochodowych oraz w razie uznania Pani/Pana oferty                     

za najwyższą w celu wystawienia faktury Vat. 

2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza, w tej sytuacji wykonanie umowy  

oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych. 

3. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:  

• dane podstawowe: imię i nazwisko (w celu identyfikacji), 

• dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu  telefonicznego lub pocztą 

elektroniczną). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez: 

• naszych pracowników,  

• naszych dostawców usług IT,  

• organy Spółki, 

• instytucje lub organy państwowe upoważnione z mocy prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych                                   

z zawarciem i wykonaniem Umowy, jak również przez okres niezbędny do przechowywania Umowy dla celów 

archiwalnych. 

6. Ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane,  w jaki sposób                        

i w jakim celu przetwarzamy, 

• sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane 

albo nie są już one aktualne, 

• usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych; w przypadku 

zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych, 

• ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania; 

odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie 

przetwarzania, 

• sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych  w celu wskazanym 

wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych, 

• wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani,                               

że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 

 

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy 

jest pod poniższym adresem:  

-  Inspektor Ochrony Danych, „Naftor” Sp. z o.o., Centrala – 03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 630                

lub poprzez adres e-mail: inspektor.odo@naftor.pl. 
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POJAZDU …………………................................................. 

Nr …………………………………………. 

1.  Data i godzina przekazania pojazdu: 

Data   

Godzina  
 

2. Informacje dot. pojazdu: 

marka  

model  

nr rejestracyjny  

nr nadwozia  

pojemność silnika  

wskazanie licznika km  

uwagi do stanu technicznego pojazdu 
 

 

3. Dokumenty przekazane z pojazdem: 

dowód rejestracyjny 

polisa OC 

Karta pojazdu 
 

4. Wyposażenie pojazdu: 

  

 

 
 

5. Uwagi: 

„Naftor” Sp. z o.o. nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady przekazywanego pojazdu. 

 

PRZEJMUJĄCY 

(KUPUJĄCY) 

 PRZEKAZUJĄCY 

(OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZE 

STRONY „NAFTOR” SP. Z O.O.) 

   

(godzina, data, podpis)  (pieczątka imienna, podpis) 
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń  

Spółka Akcyjna 

ul. Noakowskiego 22 

00-668 Warszawa 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY OC PRZEZ NABYWCĘ POJAZDU 

 

W związku z zakupem w dniu …......................... pojazdu marki ............................................................. 

o numerze rejestracyjnym ......................................................,wypowiadam umowę ubezpieczenia OC 

o numerze polisy…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Dane nabywcy pojazdu Dane zbywcy pojazdu 

Imię i nazwisko 
/ 

Nazwa firmy 

  

Ulica 
  

Miejscowość 
  

Kod pocztowy 
  

 

Niniejszym zgodnie z art. 31 ust.1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r.                 

nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami) wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu, w zakresie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o wskazanym 

powyżej numerze polisy w dniu (30 dni od daty zaksięgowania środków na koncie Spółki). 

  

  

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

      (data i miejscowość)                    (czytelny podpis nabywcy pojazdu)  

 

        …………………………………………………………… 

           (seria i numer dowodu osobistego/NIP) 
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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia  

UMOWA SPRZEDAŻY  

zawarta w Warszawie dnia …………………..roku pomiędzy: 

„Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie, adres: ul. Napoleońska 1 Rasztów,  05-

205 Klembów, Biuro Centrali: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000223173, NIP 1251329637, REGON 015880771, kapitał zakładowy 

2.588.000,00 zł, reprezentowaną przez:, reprezentowaną przez: 

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

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

zwaną dalej „Sprzedającym” 

a 

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

w której imieniu występuje ………………………………….. 

Zwanym/ną dalej „Kupującym”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”. 

Strony oświadczają, co następuje. 

1. Przedmiot Umowy 

Po przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do wyboru najkorzystniejszej oferty, Sprzedający sprzedaje, a 

Kupujący kupuje pojazd  (dalej: „Pojazd”) marki …………………………………. wyprodukowany w ……. roku, o numerze 

rejestracyjnym ………………………… i numerze identyfikacyjnym VIN:……………………………………………………………, za cenę 

…………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………….brutto). 

 

2. Oświadczenia Stron 

2.1. Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Pojazdu oraz że Pojazd nie jest obciążony roszczeniami 

podmiotów trzecich, w tym w szczególności nie jest obciążony prawem zastawu, zastawu rejestrowego ani nie 

został zajęty w postępowaniu egzekucyjnym, a zawarcie lub wykonanie Umowy nie narusza praw podmiotów 

trzecich. 

2.2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym Pojazdu i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.  

2.3. Własność Pojazdu przechodzi na Kupującego w chwili zapłacenia całości ceny. 

2.4. Wydanie Pojazdu (z uwzględnieniem protokołu zdawczo odbiorczego), jego dokumentów oraz …………….. 

kompletów kluczyków, nastąpi w uzgodnionym przez Strony terminie ………………… w miejscu postoju Pojazdu. 

3. Zapłata ceny 

3.1. Po zaksięgowaniu wpłaty za fakturę VAT proforma Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT, 

nie później niż w terminie 7 dni od daty zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedającego. 

3.2. Kupujący zapłaci cenę w terminie wskazanym w fakturze VAT proforma na rachunek bankowy w niej podany. 
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3.3. Za dzień dokonania zapłaty ceny Strony uznają dzień zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym 

Sprzedającego.  

3.4.  Strony podpiszą Umowę Sprzedaży w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury Vat. 

3.5. Opóźnienie w zapłacie ceny uprawnia Sprzedającego do żądania odsetek w wysokości ustawowej. 

3.6. Związane z zawarciem Umowy obowiązki w zakresie danin publicznoprawnych obciążają Kupującego. 

4. Odpowiedzialność 

4.1. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi /nie dotyczy nabywcy – konsumenta/. 

4.2. W przypadku nieodebrania Pojazdu w terminie, o którym mowa w pkt 2.4 Sprzedający odda go na przechowanie 

na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. 

5. Odstąpienie od Umowy 

5.1. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niezapłacenia przez Kupującego całości 

ceny w terminie 30 dni roboczych od dnia określonego na termin płatności faktury VAT proforma. 

5.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Strony zgodnie oświadczają, że poza Umową, w zakresie objętym jej treścią, nie istnieją między nimi jakiekolwiek 

dodatkowe pisemne lub ustne ustalenia ani umowy. 

6.2. W sprawach nie uregulowanych Umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. 

6.3. Wszelkie spory związane z zawarciem, wykonaniem, lub rozwiązaniem Umowy, a także odstąpieniem od niej lub 

uznaniem Umowy w całości lub w części za nieważną lub bezskuteczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

6.4. Gdyby jakiekolwiek postanowienia Umowy zostały uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe 

postanowienia Umowy pozostają w mocy. 

6.5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

6.7. Wypełniając obowiązek określony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935, ze zm.), „Naftor” Sp. z o.o. oświadcza, że 

posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ww. ustawy. 

W imieniu Sprzedającego 
W imieniu Kupującego 

____________________ ____________________ 
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Jelcz P 325 WWL72T8 04647 1983 19 187 
Obiekt nr 11 

Zamek 
Bierzgłowski 

810/743/2006 8 100,00 
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Star 244 WWL3CF6 P244L11842 1989 9 751 
Obiekt nr 7 

Trzebież 
814/743/2006 6 991,87 
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3. 

Star P244L WWL74T8 06560 1980 50249 
Obiekt nr 3 
Boronów 

803/743/2006 

6000,00 Pług 
odśnieżny 

PD 03 
  2006  750/743/2006 



 

16 
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Ursus C – 
355 

WWL28S2 212654 1973 1676 mtg 
Obiekt nr 22 
Małaszewice 

841/746/2006 10 162,60 
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