
ZT- I-2420/20/2017      Szczecin 28.09.2017r. 
 

OGŁOSZENIE 
 

Urząd Morski w Szczecinie, Wydział Zaopatrzenia i Transportu 
70-207 Szczecin, Plac Stefana Batorego 4 

ogłasza upłynnienie zbędnego środka transportu w formie konkursu ofert. 
 
 
 
 
 
Motorówka     Wanda 
Sygnał rozpoznawczy  SPS 2541 
Rok i miejsce budowy  2002,Stocznia Sportis S.A.  Bojano 
Materiał    Laminat+ Guma 
Klasa     *bKM III hyb pat xn, ważna do 18.07.2017 
Wolna burta    540 mm 
Długość całkowita   6,10 m 
Szerokość    2,49 m 
Wysokość boczna   0,96 m 
Zanurzenie maksymalne  0,39 m 
Maksymalna prędkość  31,0 kn 
Liczba grodzi wodoszczelnych 3 komory 
Silnik główny    MERCURY F 115 ELPT EFI/EXPLET EFI 
     Nr. OT 590089 
     Moc:84,6kW  
     Obr.:5000/min 
Przyczepa Tramp Trail  Nr rejestr:ZS3571A, 
     Nr. fabryczny: SUB13JH002F002633 
Rok produkcji:   2004   
Cena wywoławcza 9 280,00 zł netto /z wyposażeniem/ + VAT 
  
1. Upłynnienie ma charakter przetargu ofertowego. 
 
2. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona w formie pisemnej oraz 

zawierać: 
 - imię, nazwisko i adres oferenta, lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta 
 - telefon kontaktowy 
 - numer NIP oferenta 
 - oferowaną cenę netto  
           - oświadczenie oferenta, iż w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się 
    do zapłaty oferowanej ceny w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 
    sprzedaży  
  - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu 

przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji 
z oględzin  

 - czytelny podpis. 
 



3. Miejsce składania ofert: Kancelaria Urzędu Morskiego w Szczecinie przy Placu 
Stefana Batorego 4 (pok. 130). 

4. Termin składania ofert: 26 październik 2017 r. do godziny 13,00. 
 
5. Termin związania ofertą: 27 listopad 2017 r.. 
 
6. Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie, a koperta opisana 

następująco:  
 

Oferta zakupu motorówki Wanda, nie otwierać przed 27 października 
2017 roku, godzina 12.00. 

 
 
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 

procent ceny wywoławczej,  to jest:  928,00 zł. 
 
8. Wadium uważa się za wniesione skutecznie, jeżeli w terminie do dnia 26 

października 2017 roku  do godz.13,00 wpłynie na konto Urzędu Morskiego w 
Szczecinie: 

          NBP O/O Szczecin nr 06 10101599 0028 9913 9120 0000. 
 
9. Wadium złożone przez oferentów, zostanie zwrócone w terminie siedmiu dni, 

odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 
   Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najbardziej korzystna, wadium 

zostanie zwrócone w ciągu siedmiu dni licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto 
Urzędu.       

 
10. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27 października o godzinie 12.00 

w budynku Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, w pokoju nr 116. 
 
11. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, lub zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 
 
12. Organizator przetargu odrzuci ofertę: 
 -złożoną po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie 

wniósł wadium, 
 -nie zawierającą danych, o których mowa w pkt.2 jak również, gdy jest 

nieczytelna, niekompletna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień 
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

    O odrzuceniu oferty organizator przetargu niezwłocznie zawiadomi oferenta. 
 
13. Zastrzega się prawo do natychmiastowego przeprowadzenia aukcji (licytacji 

ustnej) wśród oferentów obecnych przy czynności otwarcia ofert, którzy zgłosili 
najwyższe oferty równorzędne. W takiej sytuacji pozostali oferenci nie 
uczestniczą w licytacji. W licytacji ustnej ustala się minimalną wysokość 
postąpienia na poziomie 5% ceny wywoławczej. 

 
14. Do ceny wywoławczej netto zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej 

w momencie powstania obowiązku podatkowego. 
 



15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanej 
motorówki. Zakupiona motorówka nie podlega reklamacji. 

 
16. Z oferentem, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę zakupu motorówki zawarta 

zostanie umowa sprzedaży w następującym trybie:      
      Oferentowi zostanie przekazane lub przesłane oświadczenie organizatora 

przetargu o przyjęciu jego oferty wraz z fakturą VAT opiewającą na zaoferowaną 
cenę. Data odbioru powyższych dokumentów przez nabywcę stanowić będzie 
datę zawarcia umowy sprzedaży. Odmowa odbioru przez nabywcę powyższych 
dokumentów lub zwrot przesyłki z dokumentami do organizatora przetargu bez 
odbioru nabywcy, uznane będą za uchylenie się przez nabywcę od zawarcia 
umowy i spowodują zatrzymanie wadium. 

 
 
17. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty zawarcia 
      umowy sprzedaży. Obowiązuje obrót bezgotówkowy. Cena powinna być 

uiszczona na rachunek bankowy organizatora przetargu:  
NBP O/O Szczecin nr 17 1010 1599 0028 9922 3100 0000. 
Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę zarachowania należności na rachunku 
bankowym organizatora przetargu. 

 
18. Odbioru motorówki nabywca dokona własnym staraniem w terminie 7 dni od 

zapłaty faktury. 
 
19. Z przedmiotem upłynnienia można zapoznać się w dni robocze w godzinach 

9.00-14.00 w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego Świnoujście, 72-602 
Świnoujście, ul. Fińska 5, osoba do kontaktu Pan Janusz Michalski, tel. kom. 

      609 697303 
 
 
 


