
ZARZADZENTE NR 54/20ts
W6jta Gminy Rybno
z dnia 11 maja 2015r.

w sprawie ogloszenia pisemnego pnetargu ofertowego
samochodu po2arniczego

Dzialaj4c na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8
gminnym (Dz. U . z 2013t. poz. 594 ze zrn.)

zarz4dzam co nastgpuj e :

$1. Przeznaczam do sprzedazy samoch6d pozarnczy
pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego.

$2. Przetarg prowadzi komisja przetargowa w skladzie:
l) Michal Cieciriski - przewodnicz4cy komisji
2) Malgorzata Pi6rkowska - czlonek komisji
3) Justyna Labicka - czlonek komisji

nieograniczonego na spnedai

marca 1990 roku o samorz4dzie

marki STAR 266 w drodze

$3. Do zadan Komisji Przetargowej nale2y:
1) przyjgcie warto5ci pojazdu w oparciu o opinig rzeczoztr^wcy,
2) przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomodci informacji o przetargu, w tym

w szczeg6lno6ci na tablicy ogloszeri i na shonie intemetowej Urzgdu Gminy Rybno,
3) udzielanie wyjaSnief oferentom,
4) przeprowadzenie przetargu,
5) przygotowanie protokolu z przeprowadzonego przetargr,
6) podanie do publicznej wiadomoSci informacji o wynikach przetargu,
7) przygotowanie dokument6w niezbgdnych do sprzeduiry samochodu.

$4.
1 .Wz6r tredci ogloszenia stanowi zal4cznik nr 1,

2 . Wz6r tre6ci oSwiadczenia oferenta stanowi zal4czmk nr 2,
3.Wz6r umowy stanowi zalqcmik nr 3,
4.Wz6r protokolu zdawczo-odbiorczego stanowi zalqcznik w 4.

$5. Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia sprawuje Sekretarz Gminy Rybno.

$6. Zarzydzene wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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ZaN4czrikrr I
do Zarz4dznnia
W6jta Gminy Rybno

Nr 5412015 z dnia I I maja 2015 r.

OGLASZA PISEMIYY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAZ SAMOCHODU POZARNICZEGO MARKI STAR266

Nazwa sprzedaj4cego:
Urz4d Gminy Rybno, ul. Lubawska 15,13-220 Rybno, NIP: 5'11 12 93 890; REGON:
000543670

Opis przedmiotu sprzedaiy:
Przedmiotem sprzedai.y jest samoch6d poaafiriczy marki STAR 266, o nwneve
rejestracyjnym NDZ X266, stanowi4cy mienie Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220
Rybno.
Warto5d rynkowa brutto, pojazdu okredlona zostaLa przez Licencjonowanego Rzeczoznawcg
i wynosi: 35 000,00 zl. Cena wywolawcza samochodu wynosi : 35 000,00 zl.

Dane identyfi kacyjne pojrzdu:
Marka: STAR
Model:266
Rodzaj poj azdu : P oLarnicry
Liczba miejsc: 6 (1+1+4)
Nr rej estracyj ny: NDZ X266
Rok produkcji: 1983
Nr fabryczny: 128945
Kolor powloki lakiemiczej : czerwony
Rodzaj silnika: olej napgdowy
Pojemno66 skokowa silnika: 6842 cm3
Data pierwszej rejestracji: 30,03.1983 r.

Warunek uczestnictwa w przetargu:
l. Zlo2enie oferty (stanowi4cej zalqcznik nr 2 do Zrz4dzenia W6jta Gminy Rybno
nr 54/2015 z dnia 1l maja 2015 r.), powinno nast4pi6 w terminie do dnia 25.05.2015 r., do
godz. 1l:00. Formularz ofertowy moZna pobrad w siedzibie sprzedawcy, tj. w Urzgdzie
Gminy Rybno, przy ulicy Lubawskiej 15, pok6j 1l lub ze strony intemetowej Urzgdu Gminy
Rybno.

Oferta powinna zawierai :

- imig i nazwisko lub nazwg oferenta,
- adres siedziby oferenta,
- numer PESEL i NIP oferenta,
- datg sporz4dzenia oferty,



- olelowan4 ceng,
- oSwiadczenie,2e oferent zapoznal sig z warunkami przetargu i przedmiotem sqzedfiry

oraz ptzyjmrle warunki bez zasftzehefi.

2. Wplacenie wadium w wysokoSci l0Vo ceny wywolawczej pojazdu, co stanowi 3500,00 zl.
Wadium naleZy uplaci6 najp6Zniej do dnia 19.05.2015 r., do godz. 14.00 w kasie Urzgdu
Gminy Rybno lub na konto Urzgdu Gminy Rybno w Banku Sp6ldzielczym w Dzialdowie
zsiedzib4 w Lidzbarku Oddzial w Rybnie nr 84 8215 1016 2003 0004 0415 0001. Wadium
wplacone przez oferenta, kt6ry wygral ptzetarg zostanie zahczone na poczet ceny nabycia
samochodu.
Wadium zlo2one przez oferent6w, kt6rych oferty nie zostanq wybrane lub zostan4 odrzucone,
zostanie zwr6cone niezrvlocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi w przlpadku, gdy uczestnik przetargu, kt6ry wygral przewg,
uchyla sig od zawarcia umowy.

Ofertg wraz z potwierdzeniem wplaty wadium nale2y zLoLyt w Sekretariacie UrzEdu Gminy
Rybno.

Pozostale informacje:

1. Samoch6d moZna ogl4dai w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

2. Nabyrvc4 zostaje uczestnik przetargu, kt6ry zaoferuje ceng nabycia najwylsz4 z bior4cych
udzial w przetargu i wy?sz4 od ceny wywolawczej, co najmniej o jedno post4pienie,
z zastze2eniem ust.4 poniZej.
Post4pienie ustala sig w wysokodci 100,00 21.

3. Zlozenie jednej waznej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

4.Sprzedaj4cy zastrzega sobie prawo zamknigcia przetargu bez wybrania j akiejkolwiek oferty.

5. W przlpadku zaoferowania takiej samej ceny przez wigcej niZ jednego oferenta, zostanie
dodatkowo przeprowadzona ustna licltacja.

6. Oferty ponizej ceny wywolawczej nie bgdq rozpatr,ryiane.

7. Nablrvca jest zobowi4zarry zaplaci6 ceng nabycia w miejscu i terminie wyznac zonp przez
prowadz4cego przetarg.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaZy nabywcy nastgpuje niezwlocznie po zaplaceniu ceny
nabycia i wplynigciu naleZnodci na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy
sprzedet|y (stanowi4cej zal4cznrk nr 3 do Zarz4dzenia W6jta Gminy Rybno nr 5412015 z dnia
11 maja 2015 r.) i sporz4dzeniu protokolu zdawczo-odbiorczego (stanowi4cego zal4cznik nr
4 do Zarz4dzenta W6jta Gminy Rybno nr 54/2015 z dnia 1 I maja2015 r.).

9. Szczeg6lowych informacji dotycz4cych przetargu udziela Pan Michal Cieciriski
tel. 502056943 . ,']
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Zal4czl.ikw 2 do Zarz4dznnia
W6jta Gminy Rybno

Nr 5412015 z dnia I I maia 2015 r.

(imig i nazwisko)

(adres)

i;ilili
/nr NIP\

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oSwiadczam, 2e zapoznatem sig z warunkami postgpowania

przetargowego okre6lonymi w ogloszeniu o przetargu na sprzeda2 samochodu poZamiczego

marki STAR 266, z llefici4 wzoru umowy (zal4cznik nr 3 do Zarz4dzerrta W6jta Gminy Rybno

nr 54/2015r. zdniall maja2015 t.) onz z treSci4 protokolu zdawczo-odbiorczego (zal4czf,ik

nr 4 do W6jta Gminy Rybno rr 5412015r. z dnia ll maja 2015r.).

Akceptujg warunki udzialu w postgpowaniu oraz warunki wynikaj4ce ze wzonr umowy

i po zapoznaniu sig ze stanem technicznym pojazdu skladam ofertg na zakup samochodu

po2arniczego marki STAR266 za kwotg brutto ............ ............... zl.

(slownie brutto: ...... .....

W zal4czeniu dow6d wplaty kwoty wadium.

WyraZam zgodE, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod

wzglgdem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona zostala na poczet ceny.

zL).



Zal4cmiknr 3

do Zarzqdznnra
W6jta Gminy Rybno

Nr 5412015 z dnia I I maja 2015r.

Umowa sprzedaZy m ......

Zawarta w dniu w Rybnie, pomigdzy:

zwanym w dalszej czgSci Sprzedaj?cym,

a

zwanym w dalszej czqSci Kupuj4cym.

$ 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaz pojazdu po2arniczego:
Marka: STAR
Model: 266
Nr rejestracyjny: NDZ X266
Rok produkcji: 1983
Nr fabrycmy: 128945

$2. Sprzedajqcy odwiadcz4 2e pojazdbgd4cy przedmiotem umowy stanowi jego wyl4czn4
wlasno5i, jest wolny od wad prawnych oraz praw os6b trzecich, i2 nie toczy sig 2adne
postgpowanie, kt6rego przedmiotem jest ten poj azd, 2e ne stanowi on r6wnieZ przedmiotu
zabezoieczenia.

$3. Strony
na kwotg:

ustalily wartoSd przedmiotu umowy

Slownie:

$4. Rozliczenie za przedmiot umowy nast4pi w oparciu o wystawionqprzez Sprzedaj4cego

notg obciqZeniow4. Termin platnoSci ustala sig na 7 dni od daty odbioru noty obcipeniowej

przez Kupuj4cego.

Wydanie samochodu nast4pi na podstawie protokolu zdawczo-odbiorczego, po dokonaniu

wplaty przez Kupuj 4ce go.



$5. Kupujqcy o6wiadcza, 2e zapoznal sig ze stanem technicznym nabywanego samochodu

poZarniczego i z tego tytulu nie bgdzie zglaszal2adnych roszczef w stosunku

do Sprzedaj4cego.

$6. Strony ustalily, 2e wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikajqce z realizacji ustalen

niniej szej umowy ponosi Kupuj4cy. Dotyczy to w szczeg6lnodci podatku od czSmnoSci

cyrrilnoprawnych.

$7. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maj4 odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

$8. Wszelkie zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaZnoici.

$9. S4dem wla6ciwym do rozpoznawania ewentualnych spor6w rrryrikaj4cych z umowy

bgdzie s4d wlaSciwy dla siedziby Sprzedaj4cego.

$ 10. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

strony.

Sprzedaj 4cy: Kupuj4cy:


