
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. (80-561) Gdańsk przy ul. Kpt. 
ż.w. Witolda Poinca 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym dla VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000065348, wy-
sokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 45.942.000,00 zł, NIP 583-000-68-62, REGON 190009775, 
nr BDO 000019554 [dalej Organizator] 
 
 

O G Ł A S Z A 
 

NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY 
na sprzedaż stanowiących własność Organizatora następujących przedmiotów/rzeczy: 

 

LP NR REJESTR. NUMER NADWOZIA  
/ VIN 

RODZAJ POJAZDU MARKA MODEL ROK 
PROD. 

PRZEBIEG 
(KM) 

CENA WYWOŁAW-
CZA BRUTTO [PLN] 

1 GD 590KE WAUZZZ4G7EN103013 OSOBOWY AUDI A6 2014 192 612 69 900,00 PLN 

 
Marka:     AUDI     
Model:     A6 Quattro 3.0 TDi DPF MR’11 4G 

 Wersja:    S-Tronic 
Napęd:    4×4 
Rodzaj skrzyni:   automatyczna      
Nadwozie:   4-drzwiowe 
Kolor lakieru:   szary kwarcowy 2-warstwowy z efektem metalicznym 
Pojemność i moc silnika: 2967 ccm / 180 kW (245 KM)  
Data pierwszej rejestracji: 18/02/2014     
 
▪ I rejestracja w Polsce – 05/2015 
▪ Przebieg – 193 tys. km (95% na trasach szybkiego ruchu) 
▪ Pierwszy właściciel po zakupie w programie dilerskim Audi Select  
▪ Serwisowany w ASO Audi – do wglądu FV  
▪ Jeden użytkownik przez cały okres użytkowania  
▪ Zadbane wnętrze 
▪ Bezawaryjność techniczna  
▪ Stały napęd na 4 koła (Quattro) – legendarne właściwości jezdne 
▪ Niezwykła dynamika, bardzo oszczędny silnik  
▪ W komplecie – opony letnie i zimowe z segmentu Premium  
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Wyposażenie  

• Autoalarm 
• Blokada mechanizmu różnicowego EDS 
• Czujnik jakości powietrza 
• Czujnik wilgotności powietrza 
• Dysze spryskiwaczy podgrzewane 
• Dywaniki welurowe 
• Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą 
• Głośniki 8 szt. 
• Gniazdo 12V w bagażniku 
• Hamulec postojowy elektryczny 
• Immobilizer 
• Klimatyzacja automatyczna 
• Kolumna kierownicy regulowana 
• Koło zapasowe dojazdowe 
• Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych  
• Listwy wykończeniowe szyb bocznych srebrne 
• System zarządzający zintegrowanym MMI (Multi Media Interface)  
• Szyby atermiczne 
• Szyby przednie i tylnie regulowane elektrycznie 
• Światła do jazdy dziennej LED 
• Światła mijania włączane automatycznie 
• Światła tylne LED  
• Tarcze kół aluminiowe 17’’ sześcioramienne 
• Tempomat 
• Uchwyty do mocowania ładunków 
• Oparcie siedzeń tylnych składane 

• Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie 
• Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 
• Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 
• Pakiet „Oświetlenie wnętrza”  
• Podłokietnik centralny przedni 
• Podłokietnik siedzeń tylnych 
• Poduszka powietrzna kierowcy 
• Poduszka powietrzna pasażera  
• Poduszki powietrzne boczne  
• Radioodtwarzacz CD + MP3 
• Reflektory adaptacyjne 
• Siedzenie tylne dzielone 
• Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich 
• System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 
• System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
• System Start/Stop 
• System wspomagający pokonywanie wzniesień  
• Wskaźnik ciśnienia ogumienia  
• Wspomaganie układu kierowniczego elektromecha-

niczne Servotronic  
• Wycieraczki z czujnikiem deszczu 
• Wykończenie wewnętrzne Micrometallic  
• Wyświetlacz kolorowy 6,5” 
• Wyświetlacz monochromatyczny  
• Zabezpieczenie kół przed kradzieżą  
• Zamek centralny zdalnie sterowany 

  

Wyposażenie dodatkowe 

• Pakiet dla palących 
• Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów 
• Asystent parkowania 
• Audio System Bose Surround Sound 
• Fotele przednie i tylnie podgrzewane 
• Fotele przednie sportowe 
• Instalacja telefonu GSM z zestawem głośnomówiącym + bluetooth 
• Kamera cofania 
• Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą 

• Klimatyzacja automatyczna 4-strefowa 
• Pakiet schowki 
• System Audi Music Interface  
• System nawigacji satelitarnej MMI Navigation Plus + 

MMI Touch 
• Tapicerka ze skóry „Alcantara”  
• Tuner cyfrowy DAB 
• Zbiornik 75 l 
• 2. zestaw opon Michelin 225/55 R17 101W Primacy 4 

 
 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1. Przesłanie na adres oferty@naftoport.pl wiadomości e-mail o temacie „Sprzedaż samochodu – 

Przetarg nr 4/2021”, zawierającej:  
a) pełną nazwę/imię i nazwisko Oferenta, 
b) adres siedziby/adres do korespondencji, 
c) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub aktualny wypis z systemu Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert – w przypadku prowadzenia działalności gospodar-
czej, 

d) oferowaną cenę zakupu, 
e) oświadczenie potwierdzające, że Oferent zapoznał się ze stanem technicznym rzeczy, warun-

kami przetargu oraz że je akceptuje i nie składa żadnych zastrzeżeń zarówno co do stanu 
rzeczy, jak i warunków przetargu, 

f) oświadczenie określające okres ważności oferty, z zastrzeżeniem, iż okres ten nie może być 
krótszy niż 30 dni, licząc od terminu wyznaczonego do złożenia oferty,    

g) nr telefonu i adres e-mail do kontaktu, 
h) podpisaną klauzulę informacyjną w związku z ochroną danych osobowych w brzmieniu okre-

ślonym w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia. 
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Uwaga: cena zaoferowana przez Oferenta jest ceną brutto  
 i nie może być niższa od ceny wywoławczej brutto. 

 
Miejsce złożenia oferty (adres e-mail):  oferty@naftoport.pl  

 
Termin złożenia oferty:  najpóźniej do dnia: 13.08.2021 r. do godz. 12.00  

 
Uwaga:   Oferty złożone po terminie nie wezmą udziału w przetargu 

W przypadku zmiany złożonej wcześniej oferty lub jej 
wycofania należy w temacie e-maila wpisać adnotację: 
Zmiana oferty / Wycofanie oferty  

 
2. Oględziny: siedziba Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. (80-561) 

Gdańsk przy ul. Kpt. ż.w. Witolda Poinca 1, w dni powszednie od 29.07.2021 r. do 12.08.2021 r. 
w godz. 08.00-13.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem oględzin pojazdu, przygotowaniem 
i złożeniem oferty. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta będzie ponosił wszelkie koszty zwią-
zane z odbiorem zakupionego pojazdu z miejsca, w którym przedmiotowy pojazd jest obecnie 
zaparkowany, tj. z miejsca podanego powyżej, w którym będzie można przeprowadzić oględziny. 

4. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT. 
Termin płatności – 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Organizatora. 
Płatność w formie przelewu na rachunek bankowy Organizatora: 91 1140 1065 0000 2636 2400 1001. 
Za termin zapłaty zostanie uznany dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Or-
ganizatora.  
Wydanie pojazdu Oferentowi nastąpi w ustalonym terminie, po wpływie środków pieniężnych na 
konto Organizatora, po podpisaniu protokołu przekazania.  
Brak odbioru zakupionego pojazdu w terminie 7 dni kalendarzowych będzie skutkował przecho-
wywaniem rzeczy przez Organizatora na koszt i wyłączne ryzyko Oferenta, w miejscu wskazanym 
przez Organizatora, co niniejszym Oferent akceptuje. 

5. Do czasu upływu terminu wyznaczonego do składania ofert, Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmiany warunków udziału w niniejszym przetargu, za poinformowaniem Oferentów.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia przetargu bez wyłaniania Oferenta, na każ-
dym etapie przetargu, bez podania przyczyny. 

7. Dodatkowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać pod numerem 505 
122 657, w dni powszednie od 29.07.2021 r. do 12.08.2021 r. w godz. 08.00 -13.00. 

8. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 13.08.2021 r. o godzinie 12.30.  

9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełniać będzie wszystkie wymagania formalne 
określone w niniejszym ogłoszeniu i przedstawi najwyższą cenę zakupu.  

10. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie (lub więcej) ważne oferty z jednakową najwyższą ceną zakupu, 
Organizator przyjmie ofertę, która wpłynęła i została zarejestrowana w terminie wcześniejszym.  

11. Organizator może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym treści 
dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty i może wezwać Oferentów, którzy w wyznaczo-
nym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. 

12. W przypadku niedopełnienia przez wyłonionego Oferenta obowiązku zapłaty, w przewidzianym  
w fakturze terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez dodatko-
wych czynności i prawo sprzedaży pojazdu Oferentowi, który złożył, następną w kolejności pod 
względem oferowanej ceny, ważną ofertę. 
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