
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom 

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY 
 

tel. 32 388-67-54 ; e-mail: da@mopr.bytom.pl 
 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu ogłasza sprzedaż pojazdu 

służbowego w dniu 27 kwietnia 2021 r. 

 

1. Nazwa i siedziba organizatora aukcji 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41 - 902 

Bytom. 

2. Przedmiot sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Volkswagen Transporter furgon, 

stanowiący własność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. 

 

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy 

Marka i model: Volkswagen Transporter T4 TD MR'96 2.6t 

Nr rejestracyjny: SY 25174 

Rok produkcji: 1996 

Nr nadwozia: WV1ZZZ70ZTH227854 

Przebieg: 233071 km 

Data pierwszej rejestracji: 20 maj 1996 

Okres eksploatacji pojazdu (stan na 21.01.21 r.): 296 mies. 

Termin ważności badania technicznego pojazdu: 28 maj 2021 

Kolor: Biały 1-warstwowy typu uni 

Dop. masa całk.: 2625 kg 

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe 



Pojemność / moc silnika: 1896ccm / 77kW (105 KM) 

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów: 2 / przedni (4x2) / manualna 

Rozstaw osi: 3320 mm 

Oznaczenie silnika: ABL 

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym 

Doładowanie: Turbosprężarka z chłodnicą powietrza 

Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy 

Długość / Szerokość / Wysokość: 5107 mm / 1840 mm / 1940 mm 

Rodzaj paliwa: olej napędowy 

 

Stan techniczny: opinia biegłego rzeczoznawcy (do wglądu po uprzednim umówieniu 

się pod nr telefonu 32 388 67 54, 32 388 67 53, w godzinach pracy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, tj. poniedziałek 7.30 do 17.00, wtorek  

do czwartku 7.30 do 15.30 oraz piątek 7.30 do 14). 

Samochód będący przedmiotem sprzedaży nie posiada wad prawnych, nie mają  

do niego prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania  

i zabezpieczenia. 

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać pojazd 

Samochód można oglądać po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu 32 388 67 

54, 32 388 67 53, w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Bytomiu, tj. poniedziałek 7.30 do 17.00, wtorek do czwartku 7.30 do 15.30 oraz 

piątek 7.30 do 14. Oględziny samochodu będą odbywać się w pełnym rygorze 

sanitarnym. 

4. Cena wywoławcza 

Cena pojazdu została określona przez rzeczoznawcę, jest zarazem ceną 

wywoławczą i wynosi 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100). 



Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty. 

Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł. 

5. Wadium 

Wadium w wysokości 260,00 zł należy wpłacić w walucie polskiej na rachunek 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu: GETIN BANK S.A. Bytom nr  

89 1560 0013 2008 2964 3000 0039, w terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r. 

włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na 

rachunek organizatora aukcji. 

Wadium wpłacone przez oferenta, który aukcję wygrał, zostanie zaliczone na poczet 

ceny nabycia. 

Wadium złożone przez licytantów, których oferty nie zostaną wybrane, będzie 

zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia 

zakończenia aukcji. 

Wadium ulega przepadkowi na  korzyść organizatora aukcji w razie uchylenia się 

uczestnika, który aukcję wygrał, od zawarcia umowy. 

W przypadku uchylenia się od podpisania umowy Sprzedający unieważnia procedurę 

sprzedaży. 

6. Warunki uczestnictwa w aukcji 

W aukcji mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie 

oraz przedłożą komisji w dniu aukcji: 

- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis  

z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce), 

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym oraz postanowieniami 

umownymi kupna - sprzedaży samochodu osobowego,  

- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania  

w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia 

do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów. 



7. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji 

Aukcja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Rodzinie w Bytomiu w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16 na Sali 

Narad p.136. 

8. Zawarcie umowy 

Z chwilą przybycia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia licytacji po wpłaceniu na konto Sprzedającego wylicytowanej 

kwoty, podpisania umowy kupna-sprzedaży oraz protokołu zdawczo-odbiorczego. 

9. Postanowienia końcowe 

Nabywca przyjmuje ruchomość w stanie istniejącym. 

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo dokonania zmian ogłoszeniu lub w zakresie 

warunków zawartych w ogłoszeniu. 

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania 

przyczyny. 

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać:  

w Dziale Administracyjnym w p.134 oraz w p.133, przy ulicy Strzelców Bytomskich 

16. 

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej: www.mopr.bytom.pl,  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. 


