
 

         Chrząstowo 13.02.2023r. 
 
 
 

Ogłoszenie o przetargu w trybie aukcji na sprzedaż zbędnych 

składników rzeczowych majątku ruchomego 

 
Na podstawie § 7 Zarządzenia  Nr 13/2021 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania 

Odmian Roślin Uprawnych z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie sposobu i trybu 

gospodarowania składnikami rzeczowego majątku ruchomego Centralnego Ośrodka 

Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w 

Chrząstowie ogłasza aukcję na: 

  
 

 

L.p. 

 

Nazwa maszyny 

 

Nr 

ewidencyjny 

 

Rok 

produkcji 

 

Cena 

wywoławcza 

brutto w zł 

 

Wadium  (zł) 

 

1. 

 

Samochód Citroen 

Berlingo CNA 94RN 

 

 

022-7-003 

 

2001 

 

3 600 

 

360 

 

Miejsce i termin oględzin: 

 Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głębokim 

 88-121 Chełmce 

 

Termin: 13.02.2023 – 24.02.2023 w godz.: 8:00 – 15:00 po uprzednim zgłoszeniu   

telefonicznym pod nr telefonu 605 625 887 (kierownik) 

 

Miejsce i termin aukcji sprzedaży: 

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głębokim 

88-121 Chełmce 

Termin: 27.02.2023 r. godz.: 11:00 po wcześniejszym wpłaceniu wadium w gotówce 

najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10:45 w kasie ZDOO w Głębokim oraz podpisaniu 

oświadczenia – załącznik nr 1. 



Wadium: 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej sprzedawanego składnika majątkowego. 

Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do wpłacenia wadium w gotówce 

najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10:45 w kasie ZDOO w Głębokim w kwocie 360 zł. 

Wadium wpłacone przez licytującego, który wygrał aukcję zostanie zachowane na poczet 

ceny. Wadium złożone przez osoby biorące udział w aukcji, które nie wylicytowały sprzętu 

lub nie zostały dopuszczone do aukcji z przyczyn formalnych, zostanie zwrócone. Wadium 

nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który wygrał, uchyli się od 

zawarcia umowy kupna/sprzedaży. 

 

Zawarcie umowy kupna/sprzedaży 

Sprzedający podpisze niezwłocznie umowę kupna/sprzedaży (wzór umowy stanowi załącznik 

nr 2) z uczestnikiem, który wygrał aukcję na wybrany składnik rzeczowego majątku 

ruchomego. 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić kwotę nabycia składnika majątkowego w terminie do 7 

dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia. 

Odbiór i transport przedmiotu sprzedaży dokona nabywca na własny koszt. 

 

Uwagi:  

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie zastrzega sobie prawo do nie 

przeprowadzenia aukcji w wyznaczonym terminie bądź unieważnienia aukcji bez podania 

przyczyny. 

 

 

Zatwierdzam 

Dyrektor SDOO w Chrząstowie 

mgr inż. Beata Kaliska 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 

 

Dane dotyczące uczestnika aukcji sprzedaży: 
Nazwa (imię i nazwisko): ……………………………………………………………………… 

Siedziba (adres zamieszkania):…………………………………………………………………. 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania, ze stanem technicznym 

przedmiotu aukcji i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne 

informację do przygotowania oferty. 

2. W przypadku z rezygnacji z oględzin, oświadczam, że przyjmuję na siebie wszelką 

odpowiedzialność za skutki z tego wynikające. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy kupna/sprzedaży i zostały przeze 

mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wygrania aukcji 

do jej zawarcia w niezwłocznym terminie. 

4.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez COBORU SDOO 

w Chrząstowie, Chrząstowo 8, 89-100 Nakło nad Notecią w celu i zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż składników rzeczowego majątku 

ruchomego. 

 

 

 

 

 

 

 

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

      (miejscowość, data)                                                         (podpis uczestnika aukcji) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY – WZÓR 

 

Umowa zawarta w dniu ………………………… w ………………………………… 

Pomiędzy: 

Sprzedającym: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie 

  Chrząstowo 8, 89-100 Nakło nad Notecią 

  NIP: 786-16-97-911, REGON: 301631408 

a 

Kupującym ……………………………………………………………………………………... 

  Adres: …………………………………………………………………………... 

  Dokument tożsamości nr ……………… wydany przez ……………………….. 

  PESEL …………….., NIP ………………………., REGON …………………. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż ………….…………………………...……………………. 

Rok produkcji …………………………………………………………………………………... 

Nr VIN: ……………………………………..………………………………………………….. 

Stan licznika kilometrów…………………….…………………………………………………. 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest 

wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem jest ten sprzęt, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: …………………………… zł brutto 

Słownie:……………………………….………………………………………………00/100 

 

 



§ 4  

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność sprzętu określonego w § 1 niniejszej 

umowy na kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy. Sprzedający po podpisaniu umowy 

wystawi Kupującemu Fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności od daty wystawienia 

faktury. 

§ 5 

Wydanie sprzętu określonego w § 1 niniejszej umowy nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu 

kwoty wynikającej z faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego pomniejszonej o kwotę 

wpłaconego wadium. W przypadku nie dokonania wpłaty we wskazanym terminie, niniejszą 

umowę uznaje się za nieważną. 

§ 6 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny sprzętu jest mu znany. 

§ 7 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju  koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy oraz koszty transportu obciążają kupującego. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji 

postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron. W 

przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez 

Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze strony. 

 

 

 

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

           (Sprzedający)                                                                                     (Kupujący) 

 


