
 

 

 
Nr 6/ZP/KARR/2022 

Organizator przetargu: 
 
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.              
75-216 Koszalin 
ul. Przemysłowa 8 
tel. 094 / 341-63-30  
fax 094/ 341 60 88   
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie  
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045345, 
wysokość kapitału zakładowego 4.200.000 zł,  
NIP 669-14-29-630, REGON 330453619 
www.karrsa.pl 
     

Koszalin, 2022-07-19 
 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO - SAMOCHODU OSOBOWEGO 
 

 
I. Przedmiot przetargu 
 
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza pisemny przetarg ofertowy dotyczący sprzedaży 
środka trwałego – samochodu osobowego Opel Astra, rok produkcji 2009, znajdującego się w siedzibie 
spółki przy ulicy Przemysłowej 8 w Koszalinie, stanowiącego własność Spółki. 
 
Cena wywoławcza: 20 268 zł netto 

Cena wywoławcza jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT 23%.  

Opis przedmiotu przetargu: 
 

Nr rejestracyjny ZK 8981A 

VIN W0L0TGF359G082196 

Data pierwszej rejestracji 16.09.2010 

Rok produkcji 2009 

Przebieg 214 400 

Marka pojazdu OPEL  

Model pojazdu Astra  

Rodzaj paliwa Benzyna 

Moc 100 KM 

Pojemność skokowa 1600 

Liczba drzwi 5 

Skrzynia biegów Manualna 

Napęd Przedni 

Typ nadwozia Kombi (tourer) 

Kolor Szary 

Typ koloru Metalik 

Wyposażenie Immobiliser 
Centralny zamek 
Elektrycznie sterowane szyby przednie 
Elektrycznie sterowane lusterka 
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Relingi dachowe 
Tzw. kratka 

Opony Opony letnie 15 cali, Komplet opon zimowych 

Multimedia Radio  

Tapicerka Welurowa 

Klimatyzacja Manualna 

Bezpieczeństwo ABS, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne przednie, poduszki 
powietrzne boczne 

Historia i stan prawny 
pojazdu 

Polisa OC: aktualna  
Data ważności polisy: 15.09.2022  
Badanie techniczne: aktualne  
Data ważności badań technicznych: 19.10.2022 
Zarejestrowany w Polsce 
Drugi właściciel 
Bezwypadkowy, nieuszkodzony 

 
Zdjęcia przedmiotu przetargu 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Z wyżej opisanym przedmiotem przetargu można zapoznać się w siedzibie Spółki, w terminie 

25.07.2022 r.- 08.08.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00  po uprzednim uzgodnieniu z p. Markiem 

Wietrzyńskim tel. 501-703-621. 

II Warunki Przetargu 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, po spełnieniu następujących warunków: 

a) wpłaceniu wadium 10% ceny wywoławczej netto w wysokości 2 026,80 zł (słownie: dwa tysiące 

dwadzieścia sześć 80/100 złotych) na konto Spółki w Banku Mbank o/Koszalin nr 

27114021180000341694001001 do dnia 08.08.2022 r. 

-wadium winno znajdować się   najpóźniej w dniu 08.08.2022 r. na rachunku bankowym Spółki 

-osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie do 7 dni po zakończeniu 

przetargu 

- wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia 

przedmiotu przetargu 

-wadium ulega przepadkowi w razie gdy osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi z przyczyn leżących 

po jej stronie do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w miejscu i terminie wskazanym 

przez spółkę. 

b) złożenie pisemnie oferty na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Ogłoszenia. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny. 

3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:  

-członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego,  

- osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,  

- małżonek , dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 3 

- osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.  

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu. 

5. Komisji przetargowej przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

6. Kompletną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.08.2022 r. do godz. 15:00 w sekretariacie 

Spółki (III) piętro, przesłać pocztą lub kurierem na adres Spółki KARR S. A.: ul. Przemysłowa 8, 75-216 

Koszalin. 




