
 
PERN Spółka Akcyjna (09-410) przy ul. Wyszogrodzkiej 133, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000069559, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1.235.977.500,00 zł, NIP: 774-00-03-
097, REGON: 000044641, [dalej: Organizator] 

O G Ł A S Z A 
NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY 

na sprzedaż następujących pojazdów: 
 
 

LP 
Nr. 

Rejestr. 
Nr 

inwentarzowy 
Nr nadwozia VIN 

Rodzaj 
pojazdu 

Marka  Model 
liczba 
miejsc  

Rok 
Produkcji 

Przebieg 
KM 

Cena 
netto 

Cena 
wywoławcza 
brutto PLN 

1 WP89396 742_310271 VSKCVND40U0392283 CIĘŻAROWY NISSAN NAVARA 5 2010 198 TYS. 22387,8 27537 

2 WP81302 741_310189 UU1KSDAFH42434332 OSOBOWY DACIA LOGAN 5 2009 394  TYS. 2886,99 3551 

3 WP80999 741_310187 UU1KSDAFH41638894 OSOBOWY DACIA LOGAN 5 2009 301  TYS. 3758,54 4623 

 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
 
1. Złożenie w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Sprzedaż samochodów - Przetarg nr 3/2020 ” pisemnej oferty, 

zawierającej: 
 
1) w przypadku oferty składanej przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 
 

a) pełną nazwę, 
b) dokładny adres siedziby, 
c) aktualny odpis z właściwego rejestru - Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Oferent załączy również dokumenty zaświadczające o nadaniu numerów NIP i REGON,  
z wyjątkiem sytuacji gdy dane te zostały ujawnione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

d) oferowaną cenę zakupu pojazdu/pojazdów, 
e) oświadczenie potwierdzające, że Oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów, które zamierza 

kupić, warunkami przetargu oraz, że je akceptuje i nie składa żadnych zastrzeżeń zarówno co do stanu 
pojazdów, jak i warunków przetargu. 

f) oświadczenie określające okres ważności oferty, z zastrzeżeniem, iż okres ten nie może być krótszy niż 60 
dni, licząc od terminu wyznaczonego do złożenia oferty,    

g) kopię dowodu wpłaty wadium, 
h) telefon i mail do kontaktu, 
i) numer rachunku bankowego do zwrotu wadium, 
a) w przypadku osób prawnych - oświadczenie Oferenta dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio zostały pozyskane w celu udziału w niniejszym Przetargu*. „Klauzula informacyjna dla 
pracowników kontrahenta PERN S.A. lub osób współpracujących z kontrahentem PERN S.A.” dostępna jest 
na stronie www. pern. pl w zakładce „RODO”, 

b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie o zapoznaniu się z 
„klauzulą informacyjną dla strony umowy z PERN S.A. będącej osobą fizyczną, w tym osoby prowadzącej 

                                                 
1 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, przedmiotowego oświadczenia Oferent nie składa. 

 
 



działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej” dostępną na stronie www. pern. pl w zakładce 
„RODO”. 

 
2) w przypadku oferty składanej przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: 

 
a) imię*/imiona* i nazwisko*/nazwiska*, 
b) dokładny adres zamieszkania, 
c) oferowaną cenę zakupu pojazdu*/pojazdów*, 
d) oświadczenie, potwierdzające, że Oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów, które zamierza 

kupić, warunkami przetargu oraz, że je akceptuje i nie składa żadnych zastrzeżeń zarówno co do stanu 
pojazdów, jak i warunków przetargu, 

e) oświadczenie określające okres ważności oferty, z zastrzeżeniem, iż okres ten nie może być krótszy niż 60 
dni, licząc od terminu wyznaczonego do złożenia oferty, 

f) kopię dowodu wpłaty wadium, 
g) telefon i mail do kontaktu, 
h) numer rachunku bankowego do zwrotu wadium, 
i) oświadczenie o zapoznaniu się z „klauzulą informacyjną dla strony umowy z PERN S.A. będącej osobą 

fizyczną, w tym osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej”2 dostępną 
na stronie www. pern. pl w zakładce „RODO”. 

 
 
Uwaga: Cena zaoferowana przez Oferenta jest ceną brutto i nie może być niższa od ceny wywoławczej brutto 
podanej w wykazie pojazdów. 
 
Miejsce złożenia oferty: Kancelaria PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock. 
 
Termin złożenia oferty: najpóźniej do dnia: 05.01.2021 do godz. 11.00 
 
 
Uwaga: Oferty złożone po terminie złożenia ofert zostaną zwrócone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Organizatora, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 
 
2. wpłacenie -  co najmniej 2 dni robocze przed upływem terminu wyznaczonego do złożenia oferty - wadium  

w wysokości 5 % ceny wywoławczej brutto pojazdów, na które Oferent zamierza złożyć ofertę. Wadium należy 
wpłacić w walucie: złoty polski, przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony  
w BANK PKO BP SA nr 23 1020 1026 0000 1302 0369 4809 , z dopiskiem w opisie operacji: ,,Sprzedaż pojazdów - 
wadium przetargowe” oraz liczbą porządkową pojazdu i pełną nazwą Oferenta. 
 
Uwaga: Kopię dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 
  
Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. 
Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu nie później niż w 
ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, w wartości nominalnej - bez odsetek, pomniejszone o opłatę 
bankową z tytułu wykonania przelewu na rachunek Oferenta. 
Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu jeżeli oferent nie uiści w terminie zapłaty ceny nabycia lub do 
zawarcia umowy nie dojdzie z innych przyczyn leżących po stronie oferenta którego oferta została przyjęta. 

 
 

Pojazdy można oglądać: na parkingu przy budynku Zarządu PERN S.A. w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 
Płock od poniedziałku do piątku w dniach od 15.12.2020 do 31.12.2020 w godzinach 8:00-13:00 
 

                                                 
2 Administratorem danych osobowych jest  PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Płock. Administrator wyznaczył Inspektora 
Danych Osobowych (IOD). Kontakt z  IOD możliwy jest pod powyższym adresem lub za pomocą poczty elektronicznej (iod@pern.pl). Dane osobowe przetwarzane 
będą w celu: podjęcia działań niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, prawnie uzasadnionego interesu PERN S.A., w szczególności dochodzenie roszczeń - art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



   
Uwaga: Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem oględzin pojazdów, przygotowaniem  
i złożeniem oferty. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta będzie ponosił wszelkie koszty związane z odbiorem 
zakupionego pojazdu/pojazdów, przygotowaniem do transportu  oraz jego/ich  transportem z miejsca, w których 
przedmiotowe pojazdy są obecnie zaparkowane tj. z miejsca podanego powyżej, w którym będzie można 
przeprowadzić oględziny. 

 
3. Zapłata za pojazdy nastąpi na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT. 

Termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Organizatora. 
Płatność w formie przelewu na rachunek bankowy Organizatora: 

 BANK PKO BP SA nr 76 1020 1097 0000 7802 0122 5960             

Za termin zapłaty zostanie uznany dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora. 

Pojazd zostanie wydany Oferentowi w terminie ustalonym przez strony po wpływie środków pieniężnych na konto 
Organizatora, po podpisaniu protokołu przekazania oraz po podpisaniu wypowiedzenia ubezpieczenia ze skutkiem 
1 miesiąca od daty odbioru pojazdu. 
Zakupione i nie odebrane przez Oferenta w terminie 7 dni kalendarzowych samochody będą przechowywane przez 
Organizatora na koszt i wyłączne ryzyko Oferenta w miejscu wskazanym przez Organizatora, co niniejszym Oferent 
akceptuje. 

 
4. Do czasu upływu terminu wyznaczonego do składania ofert, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

warunków udziału w niniejszym przetargu. 
 

Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do ukończenia przetargu bez wyłaniania Oferenta na każdym etapie 
przetargu - bez podania przyczyny. 

 
 
5. Dodatkowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać pod telefonem  604570661 od 

poniedziałku do piątku w dniach od 15.12.2020 do 31.12.2020 w godzinach 8:00-13:00 
6. Organizator dopuszcza możliwość składania ofert na jeden, kilka lub wszystkie pojazdy wymienione w niniejszym 

ogłoszeniu, pod warunkiem, że przy składaniu przez jednego Oferenta oferty zakupu na więcej niż jeden pojazd, 
oferowana cena zakupu zostanie podana oddzielnie dla każdego pojazdu. 

7. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu: 05.01.2021 o godzinie 11.30 
8. Za najkorzystniejszą – w odniesieniu do danego pojazdu - zostanie uznana oferta, która spełniać będzie wszystkie 

wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu i przedstawi najwyższą cenę zakupu. 
9. W przypadku, gdy na dany pojazd zostaną złożone dwie (lub więcej) ważne oferty z jednakową najwyższą ceną 

zakupu, Organizator przyjmie ofertę która do kancelarii PERN wpłynęła i została zarejestrowana w terminie 
wcześniejszym. 

10. Organizator może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym treści dokumentów  
i oświadczeń załączonych do oferty i może wezwać Oferentów, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia 
w określonym terminie. 

11. Wyniki rozstrzygnięcia przetargu, tj. najwyższe zaoferowane ceny na dany pojazd (bez podawania danych 
Oferentów) zostaną podane – na prośbę Oferenta lub innych zainteresowanych – telefonicznie pod numerem 
telefonu: 604570661 po dniu 05.01.2021 

12. W przypadku niedopełnienia przez wyłonionego Oferenta (nabywcę) obowiązku zapłaty za pojazd  
w przewidzianym w fakturze terminie, Organizator – niezależnie od zatrzymania wniesionego wadium - 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez dodatkowych czynności i prawo sprzedaży pojazdu 
Oferentowi, który złożył, następną w kolejności pod względem oferowanej ceny, ważną ofertę. 


