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OGŁOSZENIE  O  - AUKCJI PUBLICZNEJ 

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI SUZUKI VITARA 1.6 

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg publiczny w formie aukcji 

publicznej na sprzedaż samochodu marki Suzuki Vitara 1.6 na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 

2259 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017 r. 

poz. 729 ) 

I. Nazwa jednostki organizującej aukcję: 

Świętokrzyski Park Narodowy , ul Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn 

Numer telefonu : 41 3115106 , 41 3115025 

II. Przedmiot aukcji: 
 
Przedmiotem aukcji jest samochód: 

Marka: Suzuki, 

Model: Vitara 1.6, 

Rok produkcji: 2001, 

Nr rejestracyjny: TKI V816, 

VIN VSEETV02VNA210061. 

Cena wywoławcza -  1950 zł (brutto) 

Wadium – 195 zł 

Szczegółowy opis przedmiotu aukcji znajduje się w załączniku nr 1 

III. Termin i miejsce w którym można obejrzeć przedmiot aukcji : 

Wyżej wymieniony samochód można oglądać na terenie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego pod adresem:  ul Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 9 00 do 1400  w obecności  Przemysława Borek  tel: 41 3115106 wew. 17. 

IV. Miejsce, termin i sposób przeprowadzenia aukcji: 

1)       Aukcja odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ul Suchedniowska 

4 , 26-010 Bodzentyn w sali konferencyjnej nr 5, dnia 11.10.2019 r. o godz. 1000  

2)   Przewodniczącego oraz członków komisji aukcyjnej w składzie od 3 do 5 osób          wyznacza 

Dyrektor ŚPN. 

3)   Aukcję prowadzi przewodniczący komisji aukcyjnej albo  wyznaczony przez niego  członek 

komisji.            

tel:41


4)   Przed wywołaniem licytacji prowadzący aukcję  sprawdza, czy uczestnicy postępowania  

wnieśli wadium  w terminie określonym  w ogłoszeniu o aukcji, oraz podaje nazwy firm lub 

imiona i nazwiska osób dopuszczonych do udziału w aukcji. 

5)   Wywołujący aukcję, podaje do wiadomości  przedmiot postępowania, wysokość kwoty 

wywoławczej za przedmiot i termin uiszczenia ceny nabycia. 

6)   Uczestnicy aukcji zgłaszają kolejne postąpienia wysokości ceny wywoławczej. 

7)   Uczestnicy aukcji decydują o wysokości postąpień, z tym, że postąpienie  nie może wynosić 

mniej niż  1 % - (19,50 zł) wysokości   ceny wywoławczej -  (1950.00zł) i mniej niż wysokość 

wadium (195.00 zł) 

8)   Prowadzący aukcję po ustaniu postąpień, uprzedzając licytantów po trzecim wywołaniu  

najwyższej zaproponowanej ceny zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który 

zaoferował najwyższa cenę. 

9)   Aukcja jest ważna bez względu  na liczbę jej uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik  

zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej . 

10)   Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.  

11) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia 

lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni od daty 

przybicia. 

12) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

11)  Prowadzący aukcję sporządza protokół z przebiegu aukcji, który zawiera: oznaczenie 

miejsca  termin i rodzaj przetargu, oznaczenie nieruchomości, wysokość stawki wywoławczej 

czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej (wnieśli 

w terminie wadium), przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników postępowania, najwyższą   

stawkę zaoferowaną za przedmiot aukcji, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby  

wygrywającej aukcję  lub nazwę i adres firmy, która aukcję wygrała, wzmiankę o odczytaniu 

protokołu, podpisy osoby prowadzącej aukcję, członków komisji i wygrywającego, datę 

sporządzenia i podpisania protokołu.  

V. Wadium: 

1 ) Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny 

wywoławczej sprzedawanego przedmiotu. 

2 ) Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce do kasy Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

zlokalizowanej pod adresem 26-010 Bodzentyn ul Suchedniowska 4 pok. 14. 

3 ) Wadium należy wpłacić w terminie do 11.10.2019 r. do godziny 900  

4 ) Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został wyłoniony jako zwycięzca 

postępowania, podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu postępowania.  

5 ) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

6 ) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał aukcję, uchylił się od 

zawarcia umowy. 



7) Potwierdzeniem wniesienia wadium w terminie, jest dokument kasowy wydany przez 

kasjerkę w chwili wpłaty wadium zatytułowany „wadium na aukcję samochodu Suzuki Vitara 

1.6” 

 

VI. Inne postanowienia 

1)    Przed rozpoczęciem aukcji organizator może odstąpić  od jej prowadzenia bez podania 

przyczyny. 

2)   Protokół z przeprowadzonej aukcji podpisują  przewodniczący i członkowie komisji oraz 

uczestnik aukcji, który ją wygrał. 

3)  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w siedzibie 

ogłaszającego oraz na stronie - https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/ 

 

 

 

Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/ 

 


