
NACZELNIK
? X? URZĘDU SKARBOWEGO 

W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Maków Mazowiecki, 26 sierpnia 2022r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERT
Podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży egzekucyjnej w drodze przetargu 
ofert niżej wyszczególnionej ruchomości:

Co sprzedajemy
wartość . ., cena wywołania wadium szacunkowa

samochód osobowy MERCEDES - BENZ CLS 320 31 200,00 zł 23 400,00 zł 3 100,00 zł 
nr rej WMA 24990, VIN WDD2193221A096804, 
rok produkcji 2007, wskazanie licznika 302 405 km, 
pojemność silnika 2987 cm3, moc silnika 165 KW

Termin 9 września 2022 roku godz.11.00

Miejsce Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim pok. 19, 
ul. Kopernika 6c, 06-200 Maków Mazowiecki

Termin i miejsce 
oglądania ruchomości

9 września 2022 r., godz. 9.00 - 10.00, parking
ZUH „POMAUTO" przy ul. Mazowieckiej 18, 06-200 Maków 
Mazowiecki
oglądanie samochodu jest możliwe również w innym terminie po 
wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikiem organu 
egzekucyjnego (tel. 29 765 07 26 lub 29 765 07 28)

Termin i sposób 
składania ofert

Do dnia 9 września 2022 r. do godz. 10.00. 
Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu 
Skarbowego w Makowie Mazowieckim ul. Kopernika 6c, 
06-200 Maków Mazowiecki (pok. 21) w godzinach 8.00-15.00 
lub listownie wyłącznie w ww. terminie na adres: Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, ul. Kopernika 
6c, 06-200 Maków Mazowiecki. Decyduje data i godzina 
wpływu oferty na sekretariat tutejszego Urzędu. Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunki składania 
ofert

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. 
Zawierająca ofertę koperta wewnętrzna powinna być
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opatrzona imieniem i nazwiskiem lub firmą oraz adresem 
oferenta oraz adnotacją „Przetarg Ofert - MERCEDES BENZ - 
NIE OTWIERAĆ", a następnie należy umieścić ją w drugiej 
kopercie.
Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub firmę, adres 
oferenta, nr telefonu kontaktowego, oferowaną cenę 
(podaną w złotych cyfrowo i słownie), własnoręczny podpis 
oferenta. Każdy oferent może zgłosić jedną ofertę. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu ofert jest: złożenie 
pisemnej oferty w sposób określony w niniejszym 
obwieszczeniu oraz obecność oferenta przy otwieraniu ofert. 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.09.2022 r. o godz. 
11.00 w budynku Urzędu Skarbowego w Makowie 
Mazowieckim przy ul. Kopernika 6c pok. 19 (sala 
konferencyjna).
Cena oferowana nie może być niższa niż cena wywołania. 
Przy dokonaniu wyboru oferty wybiera się ofertę 
z najkorzystniejszą ceną. W przypadku wpływu dwóch ofert 
z taką samą ceną, o wyborze decyduje kolejność złożenia 
oferty. Wynik przetargu zostanie ogłoszony po otwarciu 
wszystkich ofert. Nabywca winien wpłacić zaoferowaną 
kwotę gotówką natychmiast po wybraniu jego oferty, pod 
rygorem utraty prawa do nabycia pojazdu. Gdy nabywca nie 
dotrzyma warunków zapłaty, traci prawo wynikające 
z wyboru oferty. W takim przypadku przetarg wygrywa 
kolejna oferta z najwyższą ceną.

Wadium Warunkiem przystąpienia do przetargu ofert jest złożenie wadium 
w wysokości 1/10 wartości szacunkowej. Wadium należy złożyć w 
gotówce u pracownika obsługującego organ egzekucyjny nie 
później niż na godzinę przed terminem rozpoczęcia licytacji. 
Wadium można też opłacić na konto organu egzekucyjnego nr 59 
1010 1010 0595 7413 9120 0000 z dopiskiem „wadium-przetarg 
ofert". W przypadku wpłaty przelewem kwota winna znajdować się 
na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień przetargu.

Warunki zapłaty Nabywca winien wpłacić zaoferowaną kwotę gotówką 
natychmiast po wybraniu jego oferty, pod rygorem utraty 
prawa do nabycia pojazdu. Gdy nabywca nie dotrzyma 
warunków zapłaty, traci prawo wynikające z wyboru oferty. 
W takim przypadku przetarg wygrywa kolejna oferta 
z najwyższą ceną. Wydanie ruchomości nastąpi po dokonaniu

/



zapłaty całej ustalonej ceny. Odbiór ruchomości następuje 
własnym transportem z miejsca przechowywania. Koszty 
związane z odbiorem i transportem ponosi kupujący

Zastrzeżenia W przetargu nie mogą uczestniczyć: 1) zobowiązany; 2) 
pracownik obsługujący organ egzekucyjny prowadzący 
przetarg, jego małżonek i dzieci; 3) osoby obecne na 
przetargu w charakterze urzędowym.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu ofert bez podania 
przyczyn. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie 
Mazowieckim nie odpowiada za wady sprzedawanej 
ruchomości.

Naczelnik

Urzędu Skarbowego 

w Makowie Mazowieckim

Katarzyna Wróblewska 

/podpis na oryginale/

Przepisy prawa
1 Art. 107a, 107b, 107c i 107d ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479, ze zm.)

Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerami telefonów: 29 7650726, 29 7650728, 297650727


