EXATEL S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000044577, kapitał zakładowy 576 854 559 PLN (kapitał wpłacony w całości), NIP: 527-01045-68

OGŁASZA
przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż łączną aktywów trwałych w postaci samochodów osobowych
dalej określanych jako „Flota samochodowa”.

1. W skład oferowanej do sprzedaży Floty samochodowej wchodzi 51 samochodów
osobowych marki Hyundai szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1.
2. Przetarg dotyczy sprzedaży łącznej wszystkich samochodów. EXATEL S.A. nie
dopuszcza sprzedaży pojedynczych samochodów.
3. Cena wywoławcza brutto Floty samochodowej wynosi 1 409 000,00 zł. Sprzedaż nie
może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
4. Przebiegi samochodów w dniu sprzedaży mogą się nieznacznie różnić od wskazanych
w Załączniku nr 1, ponieważ samochody są w eksploatacji w okresie od wyceny do
momentu ogłoszenia.
5. Samochody można oglądać oraz zapoznać się z ich stanem technicznym w dniach
15-18 oraz 21-24 października 2019 r w godzinach 9:00-17:00 na terenie siedziby
EXATEL S.A., ul. Perkuna 47 w Warszawie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu pod numerem telefonu: 22 340 61 90 lub 605 180 138.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przetargowego
w wysokości 5% ceny wywoławczej Floty samochodowej.
1) Wadium należy wnieść w formie gwarancji bankowej lub w formie pieniężnej na
rachunek bankowy BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 60 1750 0009 0000 0000
0089 7817 z dopiskiem „Wadium w przetargu na sprzedaż Floty samochodowej
EXATEL”.

2) Oryginał gwarancji bankowej powinien być załączony do składanej oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej pełna kwota wadium powinna
wpłynąć na rachunek EXATEL S.A. najpóźniej w dniu otwarcia ofert.
3) Wadium wniesione w formie pieniężnej przez Oferenta, którego oferta zostanie
wybrana, zalicza się na poczet ceny nabycia.
4) Wadium wniesione w formie pieniężnej przez Oferenta, którego oferta nie zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, zwraca się bez oprocentowania nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu lub jego zakończenia.
5) Wadium przepada na rzecz EXATEL S.A. jeśli Oferent, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokona wpłaty
oferowanej ceny w terminie wskazanym w umowie.
6) Wniesienie wadium jest równoznaczne z wyrażeniem przez Oferenta zgody na
warunki sprzedaży Floty samochodowej określone w niniejszym przetargu.
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z oględzinami samochodów i przygotowaniem
oferty, a także odbiorem Floty samochodowej z parkingu EXATEL S.A. w przypadku
przyjęcia jego oferty i wniesienia przez niego opłaty.
8. W przetargu jako Oferent może uczestniczyć osoba spełniająca łącznie następujące
warunki:
1) jest osobą prawną lub fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny z tytułu
nabycia floty samochodowej.
9. W przetargu jako Oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
2) osoby, którym powierzono czynności związane z przeprowadzeniem przetargu,
3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i 1,
4) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
prowadzącego przetarg.
10. Oferta pisemna powinna zawierać następujące informacje:
1) miejscowość i datę sporządzenia oferty,

2) nazwę oraz siedzibę Oferenta lub w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko i adres,
ponadto adres e-mail i numer telefonu do kontaktu,
3) dane Oferenta do wystawienia faktury VAT,
4) numer konta, na który powinno być zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty,
5) oferowaną cenę (cyfrowo i słownie),
6) podpis Oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta,
7) do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG) - w przypadku Oferenta
będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą,
b) pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem technicznym
samochodów, a także warunkami przetargu oraz wzorem umowy sprzedaży
i przyjmuje je bez zastrzeżeń (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do
ogłoszenia),
c) podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych (wzór Informacji
stanowi Załącznik nr 4 do ogłoszenia),
d) oryginał gwarancji bankowej lub dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej,
e) parafowany wzór umowy sprzedaży,
f) pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
8) Wzór oferty stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
11. Oferty należy składać do dnia 28 października 2019 r. do godziny 12:00 w siedzibie
EXATEL S.A. przy ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa w Kancelarii Głównej, w zamkniętej
kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż Floty samochodowej EXATEL”. Na kopercie
należy podać dane Oferenta, aby umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku
otrzymania jej przez EXATEL S.A. po terminie składania.
12. Otwarcie ofert nastąpi 28 października 2019 r. o godz. 13:00.
13. Czas związania ofertą ustala się na okres 21 dni od upływu terminu składania ofert.
14. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
1) została złożona po terminie,
2) Oferent nie wniósł wadium,

3) jest niekompletna,
4) została złożona przez osoby wskazane w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.
15. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa oferowana cena nabycia.
16. W przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny nabycia,
EXATEL S.A. poinformuje o zaistniałej sytuacji i poprosi o aktualizację oferty w związku
z brakiem możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
17. EXATEL S.A. poinformuje Oferentów o wyborze lub nie ich ofert nie później niż w 3 dniu
roboczym po otwarciu ofert.
18. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 5 dni roboczych po rozstrzygnięciu
przetargu.
19. W przypadku uchylenia się Oferenta, który złożył ofertę najkorzystniejszą, od obowiązku
zawarcia umowy lub wpłacenia ceny nabycia zaoferowanej za Flotę samochodową, Flota
samochodowa może zostać sprzedana Oferentowi, który zaoferował drugą co do
wysokości cenę nabycia lub przetarg może zostać unieważniony.
20. Wydanie Floty samochodowej nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, której
wzór stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia i zapłaceniu ceny nabycia zgodnie
z postanowieniami Umowy.
21. Wydana Flota samochodowa może pozostawać na parkingu EXATEL S.A. nie dłużej niż
3 dni robocze od dnia podpisania przez Nabywcę tej Floty protokołu odbioru Floty
samochodowej. Z momentem podpisania przez Nabywcę protokołu odbioru Floty
samochodowej, na Nabywcę tej Floty przechodzi wszelkie ryzyko uszkodzenia i utraty
samochodów. Nieodebrane w terminie samochody mogą być według uznania
EXATEL S.A. przechowywane na koszt Nabywcy lub usunięte z parkingu EXATEL S.A.
na koszt i ryzyko Nabywcy.
22. EXATEL S.A. informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie
postępowania przetargowego zgodnie z Rozporządzeniem 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).

23. Przetarg może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania
przyczyny, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej EXATEL S.A.

Załączniki:
1. Flota samochodowa oferowana do sprzedaży przez EXATEL S.A.
2. Formularz oferty
3. Wzór Oświadczenia, że Oferent zapoznał się ze stanem technicznym samochodów, a
także warunkami przetargu oraz wzorem umowy sprzedaży i przyjmuje je bez
zastrzeżeń
4. Wzór Informacji o przetwarzaniu danych osobowych
5. Wzór Umowy sprzedaży

