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OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERT
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, na podstawie art. 105 § 1 pkt. 4 oraz art. 107a – 107d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, 

że ogłasza przetarg ofert na sprzedaż ruchomości zgodnie z postanowieniem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Wydział II do 

spraw Przestępczości Gospodarczej w przedmiocie sprzedaży rzeczy, sygn akt PO II Ds. 37.2020 z 17 grudnia 2020 r.  

Nazwa ruchomości
Wartość 

szacunkowa
Cena wywołania

 (3/4 ceny oszacowania)
Kwota 

wadium

Lamborghini Aventador

LP750-4 Roadster SV

Nr rej, WW 6100W, 

Nr VIN ZHWUT3ZD8HLA06309

2193800,00zł 1645350,00zł 219380,00zł

Wartość szacunkowa ruchomości ustalona została w oparciu o wycenę biegłego skarbowego z dnia 30 lipca 2021r. Ilustrację 
fotograficzną ruchomość przeznaczoną do sprzedaży oraz sporządzoną przez biegłego skarbowego opinię w sprawie oszacowania
wartości ruchomości można oglądać na stronie https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warsza-
wie/ogloszenia/obwieszczenia-o-licytacjach, w zakładce ogłoszenia. Ruchomość będzie można oglądać w dniu 01.10.2021 r. 
w godzinach 10.00-12.00 na parkingu zlokalizowanym pod adresem 05-530 Góra Kalwaria przy ul. Grójecka 33
Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Zawierająca ofertę koperta wewnętrzna powinna być opatrzona imieniem 
i nazwiskiem lub firmą oferenta oraz adnotację „Przetarg ofert – samochód Lamborghini Aventador nr rej. WW 6100W – 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 (podana w złotych cyfrowo i słownie), własnoręczny podpis oferenta. 

Pisemne oferty należy składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, pok. 18, w godzinach 8.00 – 14.00,
lub listem poleconym za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, 05-500 
Piaseczno.

Termin składania ofert: 04.10.2021r. -15.10.2021 r. 
Minimalna wartość oferty nie może być niższa od 3/4 wartości przedmiotowej ruchomości. 

Każdy oferent może zgłosić jedną ofertę. Przetarg ofert uważa się za niedoszły do skutku, jeżeli nie weźmie w nim udziału  przynaj-
mniej jeden oferent, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny minimalnej. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu ofert jest złożenie pisemnej oferty w sposób określony w niniejszym obwieszczeniu, złożenie 
wadium oraz obecność oferenta przy otwieraniu ofert w siedzibie Urzędu Skarbowego w Piasecznie.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2021 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, w sali nr 203 
Przy dokonaniu wyboru oferty wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną. W przypadku wpływu dwóch ofert z taką samą ceną, 
o wyborze decyduje kolejność wpływu oferty do urzędu. 

Wynik przetargu zostanie ogłoszony po otwarciu wszystkich ofert. Nabywca niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia płaci cenę 
nabycia w całości albo w części równej co najmniej cenie wywołania: 

1) bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli po stronie organu egzekucyjnego istnieją warunki techniczne 
do zapłaty bezgotówkowej przy użyciu terminala płatniczego;

2) gotówką – jeżeli po stronie organu egzekucyjnego nie istnieją odpowiednie warunki techniczne do zapłaty bezgotówkowej przy 
użyciu terminala płatniczego.

Jeżeli nabywca zapłacił część ceny nabycia zgodnie z podanymi wytycznymi, zapłaty reszty ceny dokonuje się na rachunek 
organu egzekucyjnego niezwłocznie, nie później niż w dniu następującym po dniu licytacji, a jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub 
w dzień ustawowo wolny od pracy – w dniu następującym po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W przypadku niezapłacenia ceny nabycia zgodnie z podanymi wytycznymi, nabywca traci prawo wynikłe z przybicia oraz prawo 
do zwrotu wadium i kwoty zapłaconej po udzieleniu mu przybicia oraz nie może uczestniczyć w licytacji tej samej ruchomości. 

W przypadku niezapłacenia co najmniej ceny wywołania, niezwłocznie po udzieleniu przybicia,  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. 

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;

4) licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji tej samej ruchomości;

5) osoby, które przekazały zajęte ruchomości na rzecz Skarbu Państwa, oraz członkowie ich rodzin określeni w pkt. 2.

Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana 
na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się przetarg ofert.
Wadium złożone przez oferenta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się i zalicza się na cenę nabycia. Wadium zwraca się 
pozostałym oferentom bezgotówkowo, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia przetargu

Rachunek do wpłaty wadium (oraz ceny nabycia): 14 1010 1010 0161 8613 9120 0000

W treści przelewu należy podać następującą treść: „WADIUM samochód Lamborghini Aventador nr rej. WW 6100W , 
imię i nazwisko lub firmę oferenta”
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanej ruchomości, nie ponosi odpowiedzialności
z tytułu reklamacji oraz nie udziela gwarancji ani rękojmi na zakupiony przedmiot. 

Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 726 67 18, 693 411 732 
W związku z sytuacją epidemiologiczną związana z COVID-19, w czasie pobytu w budynku urzędu obowiązują zasady 
bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń epidemiologicznych. Osoby biorące udział w przetargu przed wejściem na teren 
urzędu bezwzględnie winny zakryć usta i nos maseczką ochronną, zdezynfekować ręce oraz zachować dystans. 

     Naczelnik
     Urzędu Skarbowego
     w Piasecznie
     Teresa Jarzec
     /podpis na oryginale/

         


