
Regulamin sprzedaży samochodów używanych 
 wycofanych z użytkowania, przeznaczonych do sprzedaży. 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

1. Sprzedaż samochodów służbowych zakwalifikowanych do zbycia odbywa się w drodze Konkursu 
ofert, zwanego dalej także Konkursem.  

2. Przedmiotem sprzedaży są samochody stanowiące własność podmiotów prawnych stanowiących 
Grupę Polpharma lub podmiotów powiązanych. 

3. Organizatorem Konkursów Ofert jest: 
Dział Floty Samochodowej 
Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. 
ul. Pelplińska 19 
83-200 Starogard Gdański 

4. Celem Konkursu jest wskazanie nabywcy samochodu, z listy pojazdów przeznaczonych do sprze-
daży, spośród osób fizycznych lub prawnych, które złożyły oferty zakupu.  

5. Zasady przeprowadzenia Konkursu ofert określa niniejszy Regulamin. 
6. Wszystkie pytania dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu należy kierować do pracownika 

Działu Floty Samochodowej wskazanego w ogłoszeniu. 

II. SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA: 
1. Konkurs ogłaszany jest w sposób zwyczajowo przyjęty do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 

Spółki, w formie ogłoszeń.   
2. Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeśli ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone 

co najmniej na stronie intranetowej - intranet.polpharma.net  oraz na stronie internetowej-
www.polpharma.pl. 

3. Treść ogłoszenia powinna zawierać: 
a) markę, model i pojemność silnika pojazdu, 
b) numer nadwozia,  
c) numer rejestracyjny,  
d) przebieg kilometrów,  
e) cenę minimalną dla osób zatrudnionych w Grupie Polpharma i podmiotach powiązanych,  
f) cenę minimalną dla oferentów zewnętrznych,  
g) termin i miejsca składania ofert zakupu, 
h) informację dotycząca, w jaki sposób i od kogo można uzyskać informacje dotyczące Konkursu. 

III. SKŁADANIE OFERT 
1. Czas trwania Konkursu Ofert oraz miejsce i termin złożenia ofert zawiera ogłoszenie. 
2. Oferty winny być składane w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, opisanych zgodnie z infor-

macją przekazaną w ogłoszeniu.  
3. Oferta zakupu musi zawierać:  

a) imię i nazwisko oferenta,  
b) adres zamieszkania,  
c) dane do korespondencji:  nr telefonu, adres poczty elektronicznej itp. 
d) wskazanie, dane pojazdu, który oferent zamierza kupić,  



e) oferowaną ceną, nie niższą jednak niż wynikającą z treści ogłoszenia, 
f) w przypadku osób uprawnionych do zakupu na preferencyjnych warunkach - nazwę firmy 

oraz komórki organizacyjnej, w której oferent jest zatrudniony.  
g) zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie oświadczenia o treści: 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji konkursu ofert na sprzedaż samochodów używanych organizowanego przez Dział 
Floty Samochodowej POLPHARMA S.A. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 962 ze zm.) 

4. Dopuszcza się możliwość zadeklarowania w jednej ofercie cen zakupu dla kilku samochodów, z 
uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt.5. 

5. Złożenie oferty, o której mowa w pkt 4 uprawnia do nabycia tylko jednego samochodu w ramach tej 
oferty. Oferta powinna wskazywać nabyciem, którego z kilku samochodów oferent jest zaintereso-
wany w pierwszej, drugiej itd. kolejności. W sytuacji, gdy oferent nie zamieści informacji o prefero-
wanej kolejności nabycia samochodów, przyjęta zostanie kolejność wynikająca z treści oferty. 

IV. KONKURSU OFERT 
1. Otwarcie kopert z ofertami następuje komisyjnie podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, której 

skład osobowy zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu. 
2. Prawo do zakupu na preferencyjnych warunkach mają pracownicy Grupy Polpharma lub podmio-

tów powiązanych, spośród których w pierwszej kolejności wyłaniani są nabywcy samochodów, o ile 
ich oferta spełnia warunki niniejszego Regulaminu,  przy czym zakup jest ograniczony do jednego 
samochodu w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy licząc od daty poprzedniego zakupu lub zdarze-
nia, z uwzględnieniem zapisu Rozdziału VI pkt.3. 

3. Ograniczenie, o którym mowa w pkt.2, nie dotyczy samochodów, które nie znalazły nabywcy w 
pierwszym i kolejnym postępowaniu konkursowym.  

4. Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z prawidłowo złożonymi ofertami, wyłania kandydatów na 
nabywców spośród uczestników postępowania konkursowego, których oferty spełniały wymagania 
konkursu i zawierały najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe jednak niż  ceny wskazane w ogło-
szeniu. W pierwszej kolejności rozpatrywane są oferty złożone przez pracowników Grupy Pol-
pharma lub podmiotów powiązanych. W przypadku nie wyłonienia nabywcy danego pojazdu spo-
śród pracowników grupy Polpharma lub podmiotów powiązanych, Komisja Konkursowa wyłania 
kandydatów na  nabywców pojazdów spośród pozostałych złożonych ofert. 

5. W przypadku otrzymania ofert o jednakowej wartości zaoferowanych cen za dany samochód, na-
bywcą samochodu zostaje wybrany oferent: 

a) o najdłuższym, łącznym okresie zatrudnienia w Grupie Polpharma oraz podmiotach powią-
zanych – przy sprzedaży preferencyjnej, 

b) który w „dogrywce” zaoferuje wyższą cenę.  
6. Z posiedzenia Komisji konkursowej sporządzany jest Protokół zawierający wyniki oceny złożonych 

ofert oraz wnioski dotyczące wyłonienia nabywców. 

V. WYNIKI KONKURSU I WYŁONIENIE NABYWCY 
1. Wyniki Konkursu zawarte w Protokołach wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora ds. Infrastruktury. 
2. Wyniki Konkursu przekazywane są do wiadomości uczestnikom telefonicznie lub listownie lub za 

pomocą poczty elektronicznej.  
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wycofania z Konkursu samochodu w każdej chwili 

jak i bez podawania przyczyn. 
4. Ostateczną decyzję o sprzedaży samochodu zawsze podejmują osoby prawnie umocowane do re-

prezentowania firmy będącej właścicielem pojazdu. 
 
 



VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Osoba, której oferta została wybrana i została wskazana do nabycia pojazdu, zobowiązana jest, w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni, licząc od dnia powiadomienia, potwierdzić zamiar kupna samo-
chodu za zaoferowana kwotę. 

2. Nabywca samochodu zobowiązany jest do zapłaty, osobiście z własnego konta bankowego, zaofe-
rowanej ceny, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury.  

3. Jeżeli nabywcą jest osoba uprawniona, która skorzystała z preferencyjnych warunków zakupu, zo-
bowiązana jest ona do bezzwłocznego zarejestrowania samochodu na swoją rzecz bądź wspólnie 
na siebie i współmałżonka. 

4. W przypadku wycofania się nabywcy z transakcji zakupu, traci on prawo do kupna samochodów w 
kolejnych Konkursach Ofert sprzedaży samochodów, przez okres 12-tu miesięcy, licząc od daty 
zdarzenia.  

5. Powyższe dotyczy to także osób, które jako wyłonieni w Konkursie nabywcy, nie dopełniły wymo-
gów Regulaminu, o których mowa w ust. 1, ust.2 i ust.3 niniejszego punktu. 

6. Dokumenty finansowe potwierdzające transakcję kupna-sprzedaży samochodu stanowią dla Działu 
Floty Samochodowej podstawę do wydania pojazdu osobiście nabywcy. 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2016 roku i zastępuje poprzedni Regula-
min. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie prze-
pisy Kodeksu Cywilnego. 


