
Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego nr 1147/2021 
z dnia 18 lutego 2021 r.

RGRIOŚ.7135.29.2020.KN

Ogłoszenie o przetargu publicznym 
na sprzedaż samochodu osobowego

1. SPRZEDAJĄCY:
Powiat Łódzki Wschodni
Reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi realizując Uchwałę Nr 1126/2021 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu 
likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - samochodu osobowego marki Peugeot Partner 
o numerze rejestracyjnym EL 024PH zawiadamia o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż w/w 
pojazdu, będącego własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

II. Dane pojazdu:

a) marka i typ: Peugeot Partner
b) numer identyfikacyjny: VF3GB9HWC96250889
c) rok produkcji: 2009
d) numer rejestracyjny: EL 024PH
e) Rodzaj pojazdu: Furgon 3-drzwiowy
f) pojemność silnika: 1560 cm3
g) zapłon: ZS/ON
h) masa własna: 1020 kg
i) liczba osi: 2
j) skrzynia biegów: ręczna
k) stan licznika: brak danych km
I) przebieg standardowy: 248 OOOkm
ł) kolor: biały
m) kraj pochodzenia: Francja
n) ogumienie: 175/65R14 - Kristall- zużycie: 70%

III. Cena wywoławcza - 3100,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto 00/100 złotych)

IV. Kryteria oceny oferty:

Sprzedający ustala oferowaną cenę brutto kupna pojazdu jako jedyne kryterium wyboru 
oferty.



V. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży:
1. Informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży udzielane będą przez pracownika Starostwa 
Karolinę Najder pod numerem telefonu 42 205 03 04 w godzinach 9.00 do 15.00 lub 
za pomocą poczty elektronicznej: .k.najder@lodzkiwschodni.pl
2. Samochód osobowy Peugeot Partner można oglądać na parkingu Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej górze, ul. Tuszyńska 56, 95-020 Wiśniowa Góra w dniach 
22.02.2021 r. - 05.03.2021r. po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny z Panem 
Dariuszem Opalą -tel. 42 213 23 41.

V I. Termin i forma składania oferty.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2021 r. do godziny 15.00:
- pisemnie w biurze podawczym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3;
- faxem: nr 42 632 93 11;
- elektronicznie - e-mail:  (nie wymaga się zabezpieczenia 

oferty składanej drogą elektroniczną bezpiecznym podpisem elektronicznym);
powiat@lodzkiwschodni.pl

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć na załączonym druku w w/w terminie.

V II. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez 

kupującego ceny nabycia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o wyborze jego oferty.

3. Pojazd stanie się własnością kupującego nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia.
4. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi kupujący.

V III. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa. W przypadku osób fizycznych dane 
osobowe kupującego zostaną ograniczone do podania imienia i nazwiska kupującego.

I X. Załączniki:

1) Formularz ofertowy
2) Fotografie zbywanego pojazdu

mailto:k.najder@lodzkiwschodni.pl
mailto:powiat@lodzkiwschodni.pl

