
Z ARZ ĄD ZENI E N r 2 59 I 2022
Wójta Gminy Sadowne

z dnia 21 lutego 20Ż2 roku

w sprawie przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z202I t. poz. 1372 zpóźn. zm.) zarządza się, co następuje:

$1
Przeznacza się do sprzedaŻy w formie pisemnego ptzetargl nieogtaniczonego samochód
specjalny pożarniczy marki STAR 266, tok produkcji 1987' o numerze rejestracyjnym
WwE w049, stanowiący własność Urzędu Gminy Sadowne.

$2
Powołuje się komisję do przeprowadzeniaprzetargu, o którym mowa w $ 1 w składzie:
1 ) Marcin Gręda _ Przewodniczący Komisji,
2) Katarzyna Wiechowska - Sekretarz Komisji,
3) Ktzysztof Królikowski - Członek Komisji.

$3
Do zadań Komisji Przetargowej naleŻy:
1) przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o przetargu,

2) pr zepr ow adzenie pr zetar gu,

3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu,

4) podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu.

$4
ogłoszenie o przetargu ogłoszeniu /w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Sadowne otaznatablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

$s
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

$6
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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Załączniknr l
do Zarządzenia Nr 259 / 2022

Wójta Gminy Sadowne
z dnia2l lutego 2022 roku

WOJT GMINY SADOWNE

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266

Sprzedającyz Urząd Gminy Sadownę
ul. Kościuszki 3
07-I40 Sadowne

opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaŻy jest samochód specjalny poŻamiczy marki STAR 266 o numerze
rej estracyjnym WWE W049.

Cena wywoŁawcza pojazdu wynosi 35 300 z), co stanowi I00% wartoŚci rynkowej pojazdu.
oszacowanie wartości rynkowej nastąpiło na podstawie wyceny przygotowanej przęZ
rzeczoznawcę. Wycena dostępna do wglądu w lJrzędzie Gminy w Sadownem'

Dane idenĘfikacyjne pojazdu :

Marka: STAR 266
Numer rejestracyjny: WWE W049
Rok produkcji: 1987

Data pierwszej rejestracji: 31 grudnia 1987 r.

Rodzaj pojazdu: samochód specj alny poŻarniczy
Ilośó miejsc: 6

Numer identyfikacyjny (VIN): 7l l85ś6
Kolor powłoki lakierniczej : czerwony
Pojemność silnika: 6 842 cm3

Moc silnika: 110 kW
Paliwo: olej napędowy
Przebieg: 27 374krn
Napęd: 6 x 6
Przegląd tecl'niczny: do 1 8 maja 2022 r.
Ubezpieczenie OC: do 19 maja2022r.
Dodatkowe wyposazenie: wciągarka mechaniczna, działko wodne na dachu, autopompa.



Warunki uczestnictwa w przetargu:

l. ofertę (załączn1k nr l do ogłoszenia) naleŻy złoŻyć w terminie do dnia 3 marca 2022 r.
do godz. 1000 w sekretariacie lub pokoju nr 18 Urzędu Gminy Sadowne' oferta powinna
zostać złoŻona w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres: Utząd Gminy Sadowne,
ul' Kościuszkt 3,07-140 Sadowne z dopiskiem: oferta przetargowa na zakup samochodu
pożarniczego.

2. ofęrtapowinna zawierac:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby oferenta,

- numer PESEL lub NIP oferenta,

- dane kontaktowe (nr tel., e-mail),
- oferowaną cenę'
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetatgu i przedmiotem sprzeduŻy oraz

akceptacji warunków.
3. Nie wymaga się wpłacenia wadium.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 3 marca 2022 r. o godz. l'030

Pozostałe informacje:
1. Pojazdy moŻna oglądać do dnia 03.O3.2022 r. do godz. 900, Po wcześniejszym umówieniu

się (tel. 25 675 34 6I).
2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyŻszą cenę nabycia spoŚród

biorących udział w przetar gu i wy ższą od ceny wywoławczej.
3 . ZłoŻenie j ednej w aŻnej o ferty w y star cza do przepro w adzenl,a ptzetar gl.
4' Przekazanie pojazdu nastąpi po zaksięgowaniu środków na koncię Urzędu Gminy

Sadowne.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unięważnienia ptzetargu bez podania przyczyny
lub prawo zamknięcia przetargubez wybrania jakiejkolwiek oferty'

6' W przypadku złoŻenia takiej samej cęfly przez więcej niz jednego oferenta, sprzedający
wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złoŻenia w tęrminie określonp ptzez
sprzedaj ącego ofert dodatkowych.

7 ' oferty cenowe ponizej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

8. Osoba do kontaktu: Katarzyna Wiechowska, tel. 25 675 34 6I, adres e-mail:
inwestycj e@sadowne.pl
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Załączniknr I
do ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego

na sprzedaż samochodu pożam|czego marki STAR 266

(miejscowośÓ, data)

OFERTA NA ZAKUP
samochodu pożarniczego marki STAR 266

Imię i nazwisko lub nazwa oferenta:

Adres:

PESELA{IP: ......

Telefon: E-mail

Janizej podpisany oświadczam, Że:

- zapoznaŁem się Z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu

o przetargu na sprzedaż samochodów osobowych,

- akcepĘę warunki udziału w postępowaniu'

- zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu,

- składam ofertę nazakup pojazdu na kwotę brutto:

słownie brutto: .

(podpis oferenta)


