
ZARZĄDZENIE NR 53/2019
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1) Dariusz Iwiński

2) Paweł Łabaj

3) Ireneusz Zieliński

4) Adrian Wronek

5) Anna Kołodziejska

6) Wioleta Szczesna

7) Katarzyna Kulik

§ 2. 

Do zadań Komisji Przetargowej  należy przeprowadzenie przetargu w celu sprzedaży:

1) samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244, rok produkcji 1976;

2) samochodu osobowego Citroen XSARA, rok produkcji 2006.

§ 3. 

Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski
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Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2019 

Burmistrza Łochowa z dnia 1 sierpnia  2019 r. 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁOCHÓW 

 

 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

 

Gmina Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie  

Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów 

tel. 25 64 37 800, e-mail: kancelaria@gminalochow.pl 

 

 

II. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego: 

 

1. samochód specjalny pożarniczy  

Marka i model pojazdu: STAR 244 

Rok produkcji: 1976  

Pojemność silnika: 6842 cm3 

Ubezpieczenie OC i NNW ważne do 9 stycznia  2020 r. 

Badania techniczne ważne do 24 lipca  2020 r.,  

 

2. samochód osobowy  

Marka i model pojazdu: samochód osobowy Citroen XSARA 

Rok produkcji: 2006 

Pojemność silnika: 1997 cm3 

Ubezpieczenie OC i NNW ważne do 31.01.2020 r. 

Badania techniczne ważne do 03.01.2020 r. 

 

 

III. Cena wywoławcza  

 

Cena wywoławcza poszczególnych samochodów wynosi: 

 

1) samochód specjalny pożarniczy 5.250,00  zł (słownie: pięć tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt złotych); 

2) samochód osobowy 700,00 zł (słownie: siedemset  złotych). 
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IV. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia 

 

1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie: 

 

1) samochód specjalny pożarniczy – 525,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć 

złotych);  

 

2) samochód osobowy – 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych), 

 

należy wpłacić w pieniądzu w walucie polskiej na konto Urzędu Miejskiego w Banku 

Spółdzielczym w Łochowie nr konta  74 9233 0001 0000 0127 2000 0020 do dnia 

29.08.2019 r. (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu). 

2. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie 

zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który wygrał 

przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 

V. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu 

 

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; 

2) oferowaną cenę; 

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub, że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

4) dowód wniesienia wadium. 

2. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

3. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3  do niniejszego ogłoszenia. 

 

VI. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty 

 

1. Ofertę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 lub 2 do ogłoszenia o przetargu należy złożyć  

w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem "Oferta przetargowa na zakup 

samochodu marki………….”. 

2. Ofertę należy złożyć  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 

75, 07-130 Łochów w  Biurze Obsługi Mieszkańca – parter do dnia 30 sierpnia 2019 

r. do godz. 10:00.  

 

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 roku, o godz. 10:30., w Sali nr 106-107 

Urzędu Miejskiego w Łochowie, I piętro. 

 

VIII. Przebieg otwarcia ofert  

 

Komisja  przetargowa: 

1)  stwierdza liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wadium we wskazanym 

terminie, miejscu i formie; 

2) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o 

przetargu; 
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3) sporządza protokół  końcowy z powyższych czynności. 

 

IX.  Kontakt w sprawie oględzin samochodów 

Samochody przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć po uprzednim umówieniu pod 

numerem telefonu: 25 643 78 06 

 

 

      X. Pozostałe informacje: 

1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży samochodów bez 

podania przyczyny. 

2. Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę dotyczącą kupna samochodu zostanie 

zaproszony do  zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez sprzedającego. 

3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu 

ceny  nabycia pojazdu na konto sprzedającego. 

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego 

ceny nabycia i wystawieniu faktury VAT przez Sprzedającego. 
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                                                                Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu 

 

 

OFERTA KUPNA SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 244 

 

 

1. Imię i nazwisko /nazwa firmy…………………. 

2. Adres zamieszkania/siedziba firmy …………….. 

3. PESEL/NIP ……………………………………… 

4. Nr telefonu ……………………………………… 

5. Adres e –mail …………………………………… 

6. Nr fax-u ………………………………………….. 

7. Oferowana cena nabycia samochodu: …………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży i  ponoszę  

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 

 

    …………………………………………….. 

Data i podpis/pieczęć oferenta 
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                                                                Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu 

 

 

OFERTA KUPNA SAMOCHODU OSOBOWEGO Citroen XSARA 

 

1. Imię i nazwisko /nazwa firmy…………………. 

2. Adres zamieszkania/siedziba firmy …………….. 

3. PESEL/NIP ……………………………………… 

4. Nr telefonu ……………………………………… 

5. Adres e –mail …………………………………… 

6. Nr fax-u …………………………………………... 

7. Oferowana cena nabycia samochodu: …………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży i  ponoszę  

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 

 

…………………………………………….. 

Data i podpis/pieczęć oferenta 
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                                                                Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu 

 

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU  

   

 

 

Zawarta w dniu ..................... 2019 r. 

pomiędzy:  

Gminą Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie,  

Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów 

 

reprezentowanym przez:  

Burmistrza Łochowa – Roberta Mirosława Gołaszewskiego,  

zwanym dalej „Sprzedającym”  

a: 

........................................................................................... 

dane Kupującego – imię i nazwisko lub nazwa firmy  

............................................................................................  

adres siedziby lub adres Kupującego  

..............................................................................................  

zwanym dalej „Kupującym”,  

   

§1  

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu:  

Marka/model……………………………………………………...…….. rok produkcji ……..  

Nr nadwozia VIN …………………………………………………….……….…………..…..  

Nr rejestracyjny ………………..…………………   

§2  

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest 

wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

  

§3  

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę ....................................  

słownie: (....................................................................................................................................).  

   

§4  

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w §1 niniejszej 

umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do 

Sprzedającego.  

                                                                        

§5  

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy oraz koszty opłaty akcyzowej oraz skarbowej obciążają kupującego.  
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§6  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

   

§7  

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

   

   

                SPRZEDAJĄCY                                                                KUPUJĄCY 
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