POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU OGŁASZA PRZETARG
USTNY (LICYTACJĘ) NA SPRZEDAŻ:
1. SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MARKI TOYOTA YARIS - SZTUK 8.
2. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI STAR L – 70 - SZTUK 1.
1. Oznaczenie przedmiotu sprzedaży:
1.1 Samochód osobowy m- ki TOYOTA YARIS ( XP13M(A) ) 1,0
nr rej GD 927 JC rok produkcji 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr identyfikacyjny (VIN)
Data I rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza w dniu 11.07.2017 r
Kolor powłoki lak. (rodzaj lakieru)
Rodzaj nadwozia
Rodzaj silnika
Pojemność/ moc
Liczba cylindrów / układ cylindrów /
Rodzaj skrzyni biegów
Klimatyzacja
Radioodtwarzacz CD
Zamek centralny

VNKKL0D320A128231
01.09.2014 r.
25.07.2018 r.
48 197 Km
srebrny 2 warstwowy z efektem metalicznym
hatchback 5 drzwiowy
z zapłonem iskrowym (wtrysk)
998 ccm/ 51 kW (69 KM)
3 / rzędowy
manualna
Tak
Tak
Tak

Opis pojazdu:
Samochód eksploatowany w Pomorskim Ośrodku
przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy kat „B”
Samochód serwisowany w autoryzowanym serwisie.
Cena wywoławcza;
Samochód osobowy marki TOYOTA YARIS
tysiące sześćset złotych),

Ruchu

Drogowego

nr rej. GD 927 JC

w

24 600,00

1.2 Samochód osobowy m- ki TOYOTA YARIS
nr rej GD 932 JC rok produkcji 2014 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr identyfikacyjny (VIN)
Data I rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza w dniu 11.07.2017 r
Kolor powłoki lak. (rodzaj lakieru)
Rodzaj nadwozia
Rodzaj silnika
Pojemność/ moc
Liczba cylindrów / układ cylindrów
Rodzaj skrzyni biegów
Klimatyzacja
Radioodtwarzacz CD
Zamek centralny

Gdańsku,

przeznaczony

do

zł brutto ( dwadzieścia cztery

(

XP13M(A)

) 1,0

VNKKL0D320A128388
02.09.2014 r
25.07.2018 r
51 064 km
srebrny 2 warstwowy z efektem metalicznym
hatchback 5 drzwiowy
z zapłonem iskrowym (wtrysk)
998 ccm/ 51 kW (69 KM)
3 / rzędowy
manualna
Tak
Tak
Tak

Opis pojazdu:
Samochód eksploatowany w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego
przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy kat „B”.
Samochód serwisowany w autoryzowanym serwisie.

w Gdańsku , przeznaczony

do

Cena wywoławcza;
Samochód osobowy marki TOYOTA YARIS nr rej. GD 932 JC 26 600,00 zł brutto (dwadzieścia sześć tysięcy
sześćset złotych),
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1.3 Samochód osobowy m – ki TOYOTA YARIS ( XP13M(A) ) 1,0
nr rej. GD 934 JC rok produkcji 2014 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr identyfikacyjny (VIN)
Data I rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza w dniu 25.07.2017 r.
Kolor powłoki lak. (rodzaj lakieru)
Rodzaj i przeznaczenie pojazdu
Rodzaj nadwozia
Rodzaj silnika
Pojemność/ moc
Liczba cylindrów / układ cylindrów
Rodzaj skrzyni biegów
Klimatyzacja
Radioodtwarzacz CD
Zamek centralny

VNKKL0D300A128762
02.09.2014 r
25.07.2018 r
51 520 km
srebrny 2 warstwowy z efektem metalicznym
osobowy
hatchback 5 drzwiowy
z zapłonem iskrowym (wtrysk)
998 ccm/ 51 kW (69 KM)
3 / rzędowy
manualna
Tak
Tak
Tak

Opis pojazdu:
Samochód eksploatowany w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego
przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy kat B .
Samochód serwisowany w autoryzowanym serwisie.
Cena wywoławcza;
Samochód osobowy marki TOYOTA YARIS
tysięcy złotych ),

nr rej. GD 934 JC

w Gdańsku , przeznaczony

do

27 000,00 zł brutto (dwadzieścia siedem

1.4 Samochód osobowy m – ki TOYOTA YARIS ( XP13M(A) ) 1,0
nr rej. GD 946 JN rok produkcji 2014 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr identyfikacyjny (VIN)
Data I rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza w dniu 25.07.2017 r
Kolor powłoki lak. (rodzaj lakieru)
Rodzaj i przeznaczenie pojazdu
Rodzaj nadwozia
Rodzaj silnika
Pojemność/ moc
Liczba cylindrów / układ cylindrów
Rodzaj skrzyni biegów
Klimatyzacja
Radioodtwarzacz CD
Zamek centralny

VNKKL0D350A143287
04.02.2015 r
03.02.2018 r
38 607 km
srebrny 2 warstwowy z efektem metalicznym
osobowy
hatchback 5 drzwiowy
z zapłonem iskrowym (wtrysk)
998 ccm/ 51 kW (69 KM)
3 / rzędowy
manualna
Tak
Tak
Tak

Opis pojazdu:
Samochód eksploatowany w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego
przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy kat B .
Samochód serwisowany w autoryzowanym serwisie
Cena wywoławcza;
Samochód osobowy marki TOYOTA YARIS nr rej. GD 946 JN
złotych)

w Gdańsku , przeznaczony

do

28 000,00 zł brutto (dwadzieścia osiem tysięcy

1.5 Samochód osobowy m – ki TOYOTA YARIS ( XP13M(A) ) 1,0
nr rej. GD 947 JC
rok produkcji 2014 r.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr identyfikacyjny (VIN)
Data I rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza w dniu 11.07.2017
Kolor powłoki lak. (rodzaj lakieru)
Rodzaj i przeznaczenie pojazdu
Rodzaj nadwozia
Rodzaj silnika

VNKKL0D330A129050
03.09.2014 r
23.08.2017 r
50 326 km
srebrny 2 warstwowy z efektem metalicznym
osobowy
hatchback 5 drzwiowy
z zapłonem iskrowym (wtrysk)
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•
Pojemność/ moc
•
Liczba cylindrów / układ cylindrów
•
Rodzaj skrzyni biegów
•
Klimatyzacja
•
Radioodtwarzacz CD
•
Zamek centralny
Opis pojazdu:

998 ccm/ 51 kW (69 KM)
3 / rzędowy
manualna
Tak
Tak
Tak

Samochód eksploatowany w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego
przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy kat B .
Samochód serwisowany w autoryzowanym serwisie
Cena wywoławcza;
Samochód osobowy marki TOYOTA YARIS
złotych),

w Gdańsku , przeznaczony

do

nr rej. GD 947 JC 27 000,00 zł brutto (dwadzieścia siedem tysięcy

1.6 Samochód osobowy m – ki TOYOTA YARIS ( XP13M(A) ) 1,0
nr rej. GD 930 JC rok produkcji 2014 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr identyfikacyjny (VIN)
Data I rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza w dniu 11.07.2017 r
Kolor powłoki lak. (rodzaj lakieru)
Rodzaj i przeznaczenie pojazdu
Rodzaj nadwozia
Rodzaj silnika
Pojemność/ moc
Liczba cylindrów / układ cylindrów
Rodzaj skrzyni biegów
Klimatyzacja
Radioodtwarzacz CD
Zamek centralny

VNKKL0D310A128897
01.09.2014 r
23.08.2017 r
49 459 km
srebrny 2 warstwowy z efektem metalicznym
osobowy
hatchback 5 drzwiowy
z zapłonem iskrowym (wtrysk)
998 ccm/ 51 kW (69 KM)
3 / rzędowy
manualna
Tak
Tak
Tak

Opis pojazdu:
Samochód eksploatowany w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego
przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy kat B .
Samochód serwisowany w autoryzowanym serwisie

w Gdańsku , przeznaczony

do

Cena wywoławcza;
Samochód osobowy marki TOYOTA YARIS nr rej. GD 930 JC 27 000,00 zł brutto (dwadzieścia siedem tysięcy
złotych),

1.7 Samochód osobowy m – ki TOYOTA YARIS
nr rej. GD 918 JC
rok produkcji 2014 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr identyfikacyjny (VIN)
Data I rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza w dniu 25.07.2017 r
Kolor powłoki lak. (rodzaj lakieru)
Rodzaj i przeznaczenie pojazdu
Rodzaj nadwozia
Rodzaj silnika
Pojemność/ moc
Liczba cylindrów / układ cylindrów
Rodzaj skrzyni biegów
Klimatyzacja
Radioodtwarzacz CD
Zamek centralny

(XP13M(A))

1,0

VNKKL0D330A129047
03.09.2014 r
23.08.2017 r
47 041 km
srebrny 2 warstwowy z efektem metalicznym
osobowy
hatchback 5 drzwiowy
z zapłonem iskrowym (wtrysk)
998 ccm/ 51 kW (69 KM)
3 / rzędowy
manualna
Tak
Tak
Tak
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Opis pojazdu:
Samochód eksploatowany w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego
przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy kat B .
Samochód serwisowany w autoryzowanym serwisie

Cena wywoławcza;
Samochód osobowy marki TOYOTA YARIS nr rej. GD 918 JC
złotych),

w Gdańsku , przeznaczony

do

27 000,00 zł brutto (dwadzieścia siedem tysięcy

1.8 Samochód osobowy m – ki TOYOTA YARIS ( XP13M(A) ) 1,0
nr rej. GD 950 JC rok produkcji 2014 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr identyfikacyjny (VIN)
Data I rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza w dniu 25.07.2017 r
Kolor powłoki lak. (rodzaj lakieru)
Rodzaj i przeznaczenie pojazdu
Rodzaj nadwozia
Rodzaj silnika
Pojemność/ moc
Liczba cylindrów / układ cylindrów
Rodzaj skrzyni biegów
Klimatyzacja
Radioodtwarzacz CD
Zamek centralny

VNKKL0D340A129168
03.09.2014 r
25.08.2017 r
50 863 km
srebrny 2 warstwowy z efektem metalicznym
osobowy
hatchback 5 drzwiowy
z zapłonem iskrowym (wtrysk)
998 ccm/ 51 kW (69 KM)
3 / rzędowy
manualna
Tak
Tak
Tak

Opis pojazdu:
Samochód eksploatowany w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego
przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy kat B .
Samochód serwisowany w autoryzowanym serwisie
Cena wywoławcza;
Samochód osobowy marki TOYOTA YARIS
tysięcy złotych),

nr rej. GD 950 JC.

w Gdańsku , przeznaczony

27 000,00

zł brutto (dwadzieścia siedem

1.9 Samochód ciężarowy m – ki STAR L- 70 / 12.185LC
132 kW nr rej. GD 75592 rok produkcji 2003 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr identyfikacyjny (VIN)
Data I rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza w dniu 25.07.2017 r
Rodzaj i przeznaczenie pojazdu
Dopuszczalna ładowność
DMC
Pojemność/ moc
Rodzaj skrzyni biegów
Liczba miejsc
Liczba osi

do

4580 cm3 ,

SUSL70ZZZ3F002009
27.06. 2003
24.05.2018 r
143 766 km
ciężarowy - skrzyniowy
6700 kg
12 000kg
4580 ccm/ 132 kW ( 179 KM)
manualna
3
2

Opis pojazdu:
Samochód eksploatowany w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego
przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy kat C i C+E.
Samochód serwisowany w autoryzowanym serwisie

w Gdańsku , przeznaczony

do
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Cena wywoławcza;
Samochód ciężarowy
pięćset złotych),

marki

STAR 12.185

nr rej. GD 75592

17 500,00 zł brutto (siedemnaście tysięcy

2. Wysokość jednego postąpienia wynosi 200 zł brutto.

3.

Miejsce i termin , w którym można obejrzeć pojazdy;
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku , 80 – 067 Gdańsk ul.
Równa 19/21 w dniu 18.08.2017 r. w godz. 8.00 – 12.00.

4. Termin i miejsce przetargu;
Przetarg ustny ( licytacja) odbędzie się w Pomorskim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Gdańsku,
80–067 Gdańsk ul. Równa 19/21 (budynek V
kondygnacyjny) w dniu 23.08.2017 r od godz. 10.00 w sali nr 113
(I piętro), na każdy pojazd oddzielnie, według kolejności podanej w
ogłoszeniu.
5. Warunki przystąpienia do przetargu;
5.1. Wpłata wadium w polskich złotych ( 10% wartości od ceny wywoławczej) w
wysokości zgodnej z tabelą poniżej za poszczególne pojazdy na rachunek
bankowy nr 33 1500 1025 1210 2008 3256 0000, w tytule przelewu:
wadium, numer rejestracyjny pojazdu w terminie do dnia 21.08.2017 r
przy czym jest to data wpływu środków na wskazany rachunek bankowy
Sprzedającego.
L.p.

Przedmiot sprzedaży

Wartość
wadium
(w PLN)
2 460,00

Słownie

1

Samochód osobowy marki Toyota
Yaris, nr rej. GD927JC

2

Samochód osobowy marki Toyota
Yaris, nr rej. GD932JC

2 660,00

3

Samochód osobowy marki Toyota
Yaris, nr rej. GD934JC

2 700,00

4

Samochód osobowy marki Toyota
Yaris, nr rej. GD946JN

2 800,00

5

Samochód osobowy marki Toyota
Yaris, nr rej. GD947JC

2 700,00

6

Samochód osobowy marki Toyota
Yaris, nr rej. GD930JC

2 700,00

7

Samochód osobowy marki Toyota
Yaris, nr rej. GD918JC

2 700,00

8

Samochód osobowy marki Toyota
Yaris, nr rej. GD950JC

2 700,00

Dwa
tysiące
sześćset
sześćdziesiąt złotych 00/100
Dwa tysiące siedemset złotych
00/100
Dwa tysiące osiemset złotych
00/100
Dwa tysiące siedemset złotych
00/100
Dwa tysiące siedemset złotych
00/100
Dwa tysiące siedemset złotych
00/100
Dwa tysiące siedemset złotych
00/100

9

Samochód ciężarowy STAR L-70,
nr rej. GD75592

1 750,00

Dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt
złotych 00/100

Jeden
tysiąc
siedemset
pięćdziesiąt złotych 00/100
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5.2. Złożenie na ręce komisji przetargowej:
• oświadczenia (Załącznik Nr 2 do Regulaminu),
• dowodu wniesienia wadium,
• informacji dodatkowej (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia).
6. Wydanie pojazdów wraz z fakturą oraz wymaganą dokumentacją nastąpi
na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia)
wyłącznie po otrzymaniu całej wartości wylicytowanego pojazdu na
rachunek bankowy o numerze 33 1500 1025 1210 2008 3256 0000,
do dnia 25.08.2017 r. w dniach 29.08.2017 r. lub 30.08.2017 w godz. 8.00 –
16.00, o czym Sprzedawca powiadomi Nabywcę telefonicznie.
7.

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu ustnego (licytacji).
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Załącznik Nr 1
Informacja dodatkowa

…………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa firmy)

…………………………………………………………………………
(adres)

…………………………………………………………………………
(telefon kontaktowy)

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
W Gdańsku
Ul. Równa 19/21
80-067 Gdańsk
Informacja dodatkowa
Proszę o wystawienie faktury za wylicytowany/e pojazd/y na poniższe dane:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………………………
PESEL/NIP …………………………………………. Adres ……………………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Proszę o zwrot wadium (zgodnie z dowodem wpłaty) na poniższy numer rachunku
bankowego ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………
Czytelny podpis
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