
 

 

 
 

EkoMedia Spółka z o.o.  

 
z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-220 Starachowice,  tel.: (41) 275-33-27;  fax: (41) 2753328 e-mail: 
sekretariat@eko-media.eu , Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000109223; Kapitał zakładowy 
4 978 500,00 zł, REGON: 292 039 079, NIP: 664-19-13-163 
 

jako organizator przetargu – właściciel 

zaprasza do 

nieograniczonego przetargu pisemnego nr 2/2022 

 

mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności pojazdu/pojazdów: 

1) samochodu osobowego marki Renault Kangoo II dCi, wersja Helios 2 110, rok produkcji 2011, 
samochód osobowy, przebieg – 77392 km, moc – 80 kW (109 KM), kolor –  czerwony metalik, 
nr rejestracyjny TST 14900, nr VIN VF1KW0HB644639307, 

2) samochodu osobowego marki Fiat Panda, 1.1 MR’03, wersja Actual, rok produkcji 2003, 
samochód osobowy, przebieg – 53028 km, moc – 40 kW (54 KM), van, typ 169, nr rejestracyjny 
TST 46AE, nr VIN ZFA16900000081518. 

 

Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: 

1) cena wywoławcza zbywanego samochodu marki Renault Kangoo wynosi 20.910 zł brutto 
(słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziesięć złotych brutto). Powyższa cena wywoławcza, 
ustalona została w oparciu o „Wycenę wartości samochodu Renault Kangoo II dCI i Fiat Panda 
van typ 169”, Nr 06/2022 v2 z dnia 08.02.2021 r., której przedmiotem było określenie wartości 
rynkowej w/w pojazdów, wykonanej przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego 
„SIMP-ZORPOT” z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice 
(dostępnej, wraz z całością dokumentacji technicznej, do wglądu w siedzibie Organizatora 
przetargu), 

2) cena wywoławcza zbywanego samochodu marki Fiat Panda wynosi 6.765 zł brutto (słownie: 
sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych brutto). Powyższa cena wywoławcza, ustalona 
została w oparciu o  „Wycenę wartości samochodu Renault Kangoo II dCI i Fiat Panda van typ 
169”, Nr 06/2022 v2 z dnia 08.02.2021 r., której przedmiotem było określenie wartości rynkowej 
w/w pojazdów, wykonanej przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-
ZORPOT” z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice (dostępnej, 
wraz z całością dokumentacji technicznej, do wglądu w siedzibie Organizatora przetargu), 

3) warunkiem udziału w przetargu jest: 

a) wpłata wadium: 

- co do samochodu marki Renault Kangoo w kwocie 1045,50 zł (co odpowiada 5% ceny 
wywoławczej brutto zbywanego pojazdu), 

- co do samochodu marki Fiat Panda w kwocie 338,25 zł (co odpowiada 5% ceny 
wywoławczej brutto zbywanego pojazdu), 

w terminie do dnia 25 marca 2022 roku. Płatność  wadium odbywa się przelewem na rachunek 
bankowy nr: 2212 4022 8111 1100 0031 8674 90, bank: Pekao S.A. I O/Starachowice, z dopiskiem 
„Wadium 2/2022”, przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy Spółki), 



 

 

 
 

b) złożenie pisemnej oferty w zamkniętej, opisanej i opieczętowanej kopercie, zaadresowanej 
na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 25 marca 2022 roku, do godziny 14.00; termin 
związania ofertą nie może być krótszy niż 30 dni, 

c) zapoznanie się z „Wyceną wartości samochodu Renault Kangoo II dCI i Fiat Panda van typ 
169”, Nr 06/2022 v2 oraz dokonanie oględzin pojazdu/pojazdów stanowiących przedmiot 
niniejszego przetargu; oględziny można dokonać w dni robocze, tj. w godzinach 630 – 1430 
od poniedziałku do piątku, 

4) przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku, w siedzibie Spółki tj. ul. Radomska 29, 27-
200 Starachowice, III piętro, pokój 312. Pisemne oferty zostaną otworzone w dniu przetargu 
o godzinie 12.00, 

5) jedynym kryterium oceny złożonych ofert jest cena, 

6) organizator przetargu dopuszcza złożenie oferty częściowej – obejmującej jeden samochód.  

 

Spółka „EkoMedia” sp. z o.o. informuje ponadto, że: 

1) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 

a) członkowie organu zarządzającego Spółką oraz jej organu nadzorczego, 

b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem 
przetargu, 

c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w punkach a-b, 

d) osoby, które pozostają z osobami o których mowa w punktach a-b w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości  co do bezstronności 
prowadzącego przetarg, 

2) o miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia składnika aktywów trwałych Spółka zawiadomi 
pisemnie Oferenta wyłonionego jako nabywcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, 

3) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź 
w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni, 

4) przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna ważna oferta spełniająca warunki 
określone w ogłoszeniu o przetargu. 

5) Organizator przetargu: 

a) odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu, 

b) może unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie, bez podania 
przyczyny. 

6) oferty powinny zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko lub firmę i adres/siedzibę Oferenta, 
2) dowód wniesienia wadium, 
3) datę sporządzenia oferty, 
4) wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy, 
5) wskazanie oferowanej ceny netto, 
6) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin 

określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu, 
7) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, 



 

 

 
 

8) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli 
w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 

9) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie 
osoby podpisującej ofertę. 
 
 

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym ogłoszeniem można uzyskać pod nr tel. 
(41) 273 71 22, 793 174 616, 604 275 843 

 

 
 

 
 

 


