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WOJT GMINY SADOWNE
ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266

Sprzedający: Urząd Gminy Sadownę
ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzeduŻy jest samochód specjalny poŻamiczy marki STAR 266 o numerze
rejestracyjnym WWE W049.

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 33 000 zł, co stanowi 93,48i0 wartości rynkowej pojazdu.
oszacowanie wartości rynkowej nastąpiło na podstawie wyceny przygotowanej przez
rzeczoznawcę. Wycena dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Sadownem.

Dane idenĘfikacyjne pojazdu:
Marka: STAR 266
Numer rejestracyjny: WWE W049
Rok produkcji: 1 987
Data pierwszej rejestracji: 31 grudnia 1987 r.

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny pożamiczy
Ilość miejsc: 6

Numer identyfikacyjny (VIN): 71 1 8556
Kolor powłoki lakierniczej : czerwony
Pojemność silnika: 6 842 cm3

Moc silnika: 110 kW
Paliwo: olej napędowy
Przebieg: 21 374krn
Napęd: 6 x 6
Przegląd techniczny: do 1 8 maja 2022 r.

Ubezpieczenie OC: do 19 maja2022r.
Dodatkowe wyposazenie: wciągarka mechaniczna, działko wodne na dachu' autopompa'

Uwaga!
Pług widocznv na zdjęciach nie stanowi przedmiotu sprzedaży.



Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. ofertę (załącznlk nr 1 do ogłoszenia) należy z}ożyć w terminie do dnia 15 marca 2022 r.
do godz. 1000 w sękretariacie lub pokoju nr 18 Urzędu Gminy Sadowne. oferta powinna
zostac złożona w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres: |Jrząd Gminy Sadowne,
ul. Kościuszki 3,01-140 Sadowne z dopiskiem: oferta przetargowa na zakup samochodu
pożarniczego.

2' Oferta powinna zawięrac:
- 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 przetargu i przedmiotem sprzeduŻy oraz

akceptacji warunków.
3. Nię wymaga się wpłacenia wadium.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 15 marca 2022 r. o godz. L030.

Pozostałe informacje:
l. Pojazdy można oglądać do dnia 15.03.2022 r. do godz.900, po wcześniejszym umówieniu

się (tel. 25 675 34 6l).
2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje tajwyższą cenę nabycia spośród

biorących udział w przetar gu i wy ższą od ceny wywoławczej.
3 . Zło Żenię j ednej w aznej oferty w y star cza do przepro w adzenta ptzetar gu.
4. Przekazanie pojazdu nastąpi po zaksięgowaniu środków na koncie Urzędu Gminy

Sadowne.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia ptzetargu bez podania przyczyny

lub prawo zamknięcia przetargubez wybrania jakiejkolwiek oferty.
6. W przypadku złoŻenia takiej samej ceny ptzez więcej niz jednego oferenta, sprzedający

wezwie oferentów' którzy złoży\i te oferty, do złoŻenia w terminie określonym przez
sprzedającego ofert dodatkowych.

7 ' oferty cenowe ponizej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
8. Osoba do kontaktu: Katarzyna Wiechowska, tel. 25 675 34 67, adres e-mail:

inwestycj e@ sadowne.pl

IT'

Cyran



Załączniknt 1
do ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 2ó6

(miejscowość, data)

OFERTA NA ZAKUP

samochodu pożarniczego marki STAR 266

Imię i nazwisko lub nazwa oferenta: .

Adres:

PESELA{IP

Telefon: E-mail

I a nizej podpisany oświadczam, Że;

- zapoznałem się Z warunkami postępowania ptzetffgowego

o przetatgu na sprzedaż samochodów osobowych,

- akceptuję warunki udziaŁu w postępowaniu,

- zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu,

- składam ofertę nazakup pojazdu na kwotę brutto:

słownię brutto:

określonymi w ogłoszeniu

(podpis oferenta)


