
Chełmno, dnia 3 marca 2021 r. 

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów  

Chełmińskiego Domu Kultury w Chełmnie 
 

1. Nazwa i siedziba jednostki: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno. 

2. Miejsce i termin rozpoczęcia przetargu: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 

Chełmno, dnia 03.03.2021 r. godz. 15:00. 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: Chełmiński 

Dom Kultury w Chełmnie w dniach 04.03-17.03.2021 w godz. 7.00-15.00 r. (z wyłączeniem 

weekendów), po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 56 686 48 08. 

4. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na wybrany samochód. 

5. Dane techniczne, stan oraz cena wywoławcza sprzedawanych składników majątku: 

 

Lp. Dane techniczne  Dodatkowe informacje Stan 
Cena 

wywoławcza 

1 Marka pojazdu - Volkswagen 

Model pojazdu - Transporter 1.9 TD 

Rok produkcji - 2000 

Przebieg - 260041  km 

Pojemność silnika - 1896 cm3 

Moc silnika - 50 kW 

Typ - samochód osobowy 

Liczba miejsc - 9 

Rodzaj paliwa - Diesel 

Skrzynia biegów - Manualna  

Kolor - biały 

VIN - WV2ZZZ70ZYX107019 

Ubezpieczenie OC: 

ważne do 14.03.2021 r. 

Przegląd: 

ważny do 22.09.2021 r. 

 

Do poprawek 

lakierniczych 

 

9 999 zł 

2 Marka pojazdu - Volkswagen 

Model pojazdu – Transporter T4 1.9 

TD 

Rok produkcji - 2002 

Przebieg -  174300 km 

Pojemność silnika - 1896 cm3 

Moc silnika – 50 kW 

Typ - samochód ciężarowy 

Liczba miejsc - 9 

Rodzaj paliwa - Diesel 

Skrzynia biegów - Manualna  

Kolor - granatowy 

VIN - WV2ZZZ70Z2X101904  

Ubezpieczenie OC: 

ważne do 14.03.2021 r. 

Przegląd: 

ważny do 26.02.2022 r. 

 

Do poprawek 

blacharsko 

lakierniczych 

6 800 zł 

3 Marka pojazdu – Peugeot 306 

Model pojazdu – Kombi 1.9 

Rok produkcji - 2001 

Przebieg -  89000 km 

Ubezpieczenie OC: 

ważne do 14.03.2021 r. 

Przegląd: 

Do poprawek 

lakierniczych 

2 900 zł 



Pojemność silnika - 1868 cm3 

Moc silnika - 51 kW 

Typ - samochód osobowy 

Liczba miejsc - 5 

Rodzaj paliwa - Diesel 

Skrzynia biegów - Manualna  

Kolor - biały 

VIN - VF37EWJYF33289045 

ważny do 02.04.2021 r. 

 

 

6. Wymagane dokumenty, jakie powinna posiadać oferta: 

a) imię, nazwisko i adres lub nazwa (firmy) i siedzibę Oferenta;  

b) rodzaj samochodu wraz z oferowaną ceną i formę zapłaty;  

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży; 

d) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie 

określonym w ogłoszeniu. 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.  

Zaklejoną kopertę z imieniem, nazwiskiem i adresem (lub nazwą firmy) należy złożyć do 

17.03.2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Chełmińskiego Domu Kultury. 

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotu w terminie wyznaczonym przez 

prowadzącego przetarg nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku braku dokonania wpłaty, przyjęta 

zostaje kolejna najkorzystniejsza dla sprzedającego oferta.  

9. Niejawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2021 r. o godz. 10.00. 

10. O wyniku rozstrzygnięcia sprzedaży decydowała będzie najkorzystniejsza dla sprzedającego oferta 

cenowa.  

11. Więcej szczegółów pod adresem e-mail: sekretariat@chdk.pl lub numerem telefonu: 533 128 720.  

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Regulamin oferty sprzedaży mienia ruchomego; 

Załącznik nr 2 – Formularz oferenta;  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. zapoznania się ze stanem przedmiotu sprzedaży;  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
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