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    Załącznik Nr 2 

        do Zarządzenia nr 160.2020  

        Wójta Gminy Jeleniewo  

     z dnia 23 września 2020 roku 

 

OBWIESZCZENIE 

O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 

STAR FS-Lublin 
 

Wójt Gminy Jeleniewo ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż poniżej 

przedstawionego samochodu strażackiego: 

 

1. Dane identyfikacyjne pojazdu: 

- marka:    STAR 

- model:    29 9.3 t 

- wersja:    pożarniczy 

- nr rej.:    SUA843R 

- data pierwszej rejestracji:  1981/10/20 

- rodzaj pojazdu:   samochód ciężarowy 

- nr identyfikacyjny podwozia:   80366 

- okres eksploatacji pojazdu: (1981/10/20 – 2020/04/02) – 461 miesięcy 

- charakter wykorzystania:    „pożarniczy” 

- kolor powłoki lakierowanej kabiny:  czerwony 

- dopuszczalna masa całkowita:   9850 kg 

- rodzaj zabudowy:     pożarnicza 

- rodzaj kabiny:     krótka 

- liczba osi / rodzaj napędu:    2 / 4x2 

- rozstaw osi:     3350 mm 

- jednostka napędowa:    z zapłonem samoczynnym   

- pojemność silnika / moc silnika:   6480 ccm / 105 kW (143 KM) 

- ubezpieczenie OC:     do 16.07.2021 r. 

 

2. W samochodzie zamontowany jest silnik Leylanda (ZS) na olej napędowy. Potwierdza to 

wpis w dowodzie rejestracyjnym z datą 25.09.2003 r. Z pojazdu został wymontowany osprzęt, 

jako wyposażenie pożarniczego za wyjątkiem zbiornika na wodę i przedziału pasażerskiego.  
 

3. Termin przetargu: 8 października 2020 r. o godz. 12:00 

  

4. Miejsce przetargu: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, pok. nr 12 

 

5. Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego: 

 - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 603 209 556 – Janusz 

Sienkiewicz w dniach od 23 września 2020 r. do 7 października 2020 r. w godzinach od 08:00 

do 17:00. 

 

6. Cena wywoławcza wynosi: 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

 

7. Warunkami uczestnictwa w przetargu są: 

7.1. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 500 zł (słownie: pięćset 

złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jeleniewo Nr 84 9359 0002 0000 1111 2012 

0008 BS Suwałki z dopiskiem na dowodzie wpłaty: „Wadium - samochód pożarniczy, 

gmina Jeleniewo" przed upływem terminu składania ofert (tj. najpóźniej w przeddzień 

terminu otwarcia ofert).  
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7.2. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 

urzędu.  
7.3. 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. 

7.4.  Oferta nieubezpieczona wymaganą formą wadium zostanie odrzucona. 
7.5. Złożenie pisemnej oferty w Urzędzie Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo 

w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 8 października 2020 r. do godz. 11:55. 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” 

7.6. 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. 
 

8. Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą, kurierem do dnia 8 października 

2020 r. do godziny 11:55 w godzinach pracy Urzędu Gminy Jeleniewo tj. od 07:30 do 15:30. 

do sekretariatu (pok. nr 4). W razie pytań dzwonić na nr telefonu: 87 563 85 61 – Katarzyna 

Zackiewicz – Inspektor w Urzędzie Gminy Jeleniewo. 

 

9. Uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia wygra przetarg i jest 

zobowiązany w terminie 7 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. 

 

10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu formalności 

określonych w punkcie 8. 

 

11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania 

przyczyny. 

 


