ZARZĄDZENIE NR 92.2015
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje:
§1
Przeznaczam do sprzedaży samochód pożarniczy marki FS-Lublin typ: ŻUK, model A15, bez
osprzętu pożarniczego o numerze rejestracyjnym BSU K249 rok produkcji 1972 używany w
Ochotniczej Straży Pożarnej Podwysokie Jeleniewskie.
§2
1. Sprzedaż samochodu pożarniczego, o którym mowa w §1 nastąpi w formie
nieograniczonego przetargu publicznego ofertowego.
2. Warunki przetargu zostały określone w regulaminie przeprowadzenia przetargu zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
Wszystkie czynności związane ze sprzedażą prowadzi komisja w skład której wchodzą:
1) Przewodniczący: Marek Waszkiewicz
2) Członkowie:
a) Sekretarz: Anna Danuta Truchan
b) Członek: Wiesława Boguszewska
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji przetargowej.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdził:
Kazimierz Urynowicz-Wójt

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 92.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Regulamin
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu
pożarniczego pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia marki FS-Lublin typ: ŻUK, model A15, bez osprzętu pożarniczego o numerze
rejestracyjnym BSU K249 rok produkcji 1972 używanego w Ochotniczej Straży Pożarnej
Podwysokie Jeleniewskie.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS-Lublin typ:
ŻUK, model A15, bez osprzętu pożarniczego o numerze rejestracyjnym BSU K249
rok produkcji 1972 używanego w Ochotniczej Straży Pożarnej Podwysokie
Jeleniewskie. Rodzaj i przeznaczenie: samochód specjalny, pożarniczy. Ubezpieczenie
OC do 31 grudnia 2015 r.
2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny za sprzedaż ww. pojazdu.
3. Cena wywoławcza w wysokości 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych)
ustalona została na podstawie analizy cen rynkowych pojazdów o zbliżonych
parametrach, roczniku.
4. Warunkami uczestnictwa w przetargu są:
4.1.Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 300 zł (słownie:
trzysta złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jeleniewo Nr 84 9359 0002
0000 1111 2012 0008 BS Suwałki z dopiskiem na dowodzie wpłaty: „Wadium na
zakup samochodu strażackiego, gmina Jeleniewo”. Wadium należy wpłacić do
dnia 22 grudnia 2015 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium zostanie naliczone
nabywcy na poczet ceny nabycia samochodu. Innym osobom zostanie zwrócone
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który
zaoferował najwyższą cenę uchyli się od zawarcia umowy.
4.2. Złożenie pisemnej oferty w Urzędzie Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404
Jeleniewo w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 23 grudnia 2015 r. do godz.
11:00. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Urząd Gminy Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo
Z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego, gmina
Jeleniewo”
4.3. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: Oferta
pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać:
a) Imię i nazwisko; adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta
b) Datę sporządzenia oferty
c) Numer telefonu
d) Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firmy numer REGON
e) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń

f) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym samochodu i
przyjmuje go bez zastrzeżeń
g) Proponowaną cenę brutto nabycia samochodu
h) Numer konta, na które powinno zostać zwrócone wadium w przypadku nie
wygrania przetargu
i) Kopia dowodu wpłaty wadium
j) Własnoręczny podpis składającego ofertę.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2015 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie
Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, pokój nr 12.
6. Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą, kurierem do dnia 23 grudnia 2015
r. do godziny 11:00 w godzinach pracy Urzędu Gminy Jeleniewo tj. od 07:30 do
15:30. do sekretariatu.
W razie pytań dzwonić na nr telefonu: 87 568 30 22 wew. 17 - Marek Waszkiewicz
7. Uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia wygra przetarg i jest
zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu podpisać ze
sprzedającym umowę kupna-sprzedaży oraz zapłacić ustaloną w przetargu cenę
nabycia samochodu pożarniczego. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu rękojmi za wady sprzedanego mienia. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
Odbiór zakupionego mienia odbywa się środkami własnymi nabywcy.
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu formalności
określonych w punkcie 7.
9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO – ŻUK
Wójt Gminy Jeleniewo ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż poniżej
przedstawionego samochodu strażackiego, używanego przez OSP Podwysokie
Jeleniewskie
1. Samochód strażacki:
- marka: FS-Lublin
- typ: ŻUK
- model: A15
- nr rej.: BSU K249
- rodzaj i przeznaczenie: samochód specjalny, pożarniczy
- nr identyfikacyjny: 130411
- rok produkcji 1972
- przebieg: 25 533 km (wg wskazań licznika w dniu oględzin do wyceny)
- pojemność silnika: 2120,00 cm3 ; moc: 40,00 kW
- ubezpieczenie OC do 31.12.2015 r.
2. Termin przetargu: 23 grudnia 2015 r. o godz. 11:00
3. Miejsce przetargu: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, pokój
nr 12
4. Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
- OSP Podwysokie Jeleniewskie, 16-404 Jeleniewo w dni powszednie po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym pod numerem: 506698275 – Pan Józef Sawicki – kierowca OSP
Podwysokie Jeleniewskie w dniach od 16 grudnia 2015 r. do 23 grudnia 2015 r. w godzinach
od 08:00 do 17:00.
5. Cena wywoławcza wynosi: 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych).
6. Warunkami uczestnictwa w przetargu są:
6.1.Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 300 zł (słownie: trzysta
złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jeleniewo Nr 84 9359 0002 0000 1111
2012 0008 BS Suwałki z dopiskiem na dowodzie wpłaty: „Wadium na zakup
samochodu strażackiego, gmina Jeleniewo”. Wadium należy wpłacić do dnia 22
grudnia 2015 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium zostanie naliczone nabywcy na poczet ceny
nabycia samochodu. Innym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż
w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w
przypadku, gdy uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę uchyli się od
zawarcia umowy.
6.2. Złożenie pisemnej oferty w Urzędzie Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404
Jeleniewo w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 23 grudnia 2015 r. do godz. 11:00.
Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Urząd Gminy Jeleniewo
Ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo

Z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego, gmina
Jeleniewo”
6.3.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: Oferta pod
rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
a) Imię i nazwisko; adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta
b) Datę sporządzenia oferty
c) Numer telefonu
d) Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firmy numer REGON
e) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń
f) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym samochodu i przyjmuje
go bez zastrzeżeń
g) Proponowaną cenę brutto nabycia samochodu
h) Numer konta, na które powinno zostać zwrócone wadium w przypadku nie wygrania
przetargu
i) Kopia dowodu wpłaty wadium
j) Własnoręczny podpis składającego ofertę.
7. Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą, kurierem do dnia 23 grudnia
2015 r. do godziny 11:00 w godzinach pracy Urzędu Gminy Jeleniewo tj. od 07:30 do
15:30. do sekretariatu. W razie pytań dzwonić na nr telefonu: 87 568 30 22 wew. 17 - Marek
Waszkiewicz
8. Uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia wygra przetarg i jest
zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu podpisać ze
sprzedającym umowę kupna-sprzedaży oraz zapłacić ustaloną w przetargu cenę nabycia
samochodu pożarniczego. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
sprzedanego mienia. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Odbiór zakupionego mienia
odbywa się środkami własnymi nabywcy.
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu formalności
określonych w punkcie 8.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny.

