
ZARZĄDZENIE NR 6/2020
WÓJTA GMINY BOGUTY_PIANKI

z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Golf A4

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządza, się co następuje:

§  1.  Przeznaczam  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ofertowego  samochód  osobowy
Volkswagen Golf A4 numer rejestracyjny WOR 60482, będący własnością Gminy Boguty-
Pianki

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o sprzedaży określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.
2. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór umowy kupna-sprzedaży stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenie.

§ 4. W celu zbycia samochodu, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję przetargową w 
składzie:
1) Jan Szymański - Przewodniczący Komisji;
2) Michał Rutkowski - członek Komisji;
3) Eugeniusz Bogucki - członek Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt
Jędrzej Michał Drewnowski 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2020
Wójta Gminy Boguty-Pianki

z dnia 5 lutego 2020 r.

Wójt Gminy Boguty-Pianki zaprasza do składania ofert
w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego
Gmina Boguty-Pianki
ul Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki
NIP: 759-162-56-22
Numer telefonu:  86 277 50 03  
Adres mailowy:  kontakt@boguty-pianki.pl 
 
2. Opis przedmiotu sprzedaży 
1) marka/model: samochód osobowy Volkswagen Golf A4 Variant
2) nr rejestracyjny: WOR 60482
3) nr identyfikacyjny VIN: WVWZZZ1JZ1W620996
4) rok produkcji: 2001
5) data pierwszej rejestracji: 12.06.2001 r.
6) przebieg: 202 600 km
7) pojemność/moc silnika:  1598 cm3/77,0 kW·
8) rodzaj nadwozia: kombi
9) rodzaj skrzyni biegów: manualna
10) rodzaj paliwa: benzyna
11) ubezpieczenie OC, NNW: do 30.09.2020 r.
12) badanie techniczne: ważne do 30.09.2020 r.
13) stan techniczny: dobry
 
3. Cena pojazdu
Cena szacunkowa 5000 zł brutto
Cena minimalna wynosi 100% ceny szacunkowej.
 
4. Oferty - miejsce, termin składania, warunki ważności

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Oferta przetargowa
na zakup samochodu osobowego Volkswagen Golf A4" w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Bogutach-Piankach,  Aleja  Papieża  Jana  Pawła  45,  07-325  Boguty-Pianki.   Oferta
musi wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie 20 lutego 2020 r. do godz. 900. Oferta pod
rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe lub nazwę firmy, siedzibę oferenta, NIP
oraz REGON, dane kontaktowe;
2) oferowaną cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu - nie może być niższa niż
cena minimalna określona w ust. 3;
3) oświadczenie  oferenta,  że  zapoznał  się  ze stanem  przedmiotu  przetargu  lub  że
ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
lub  może  być  złożona  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik  nr  2 do
zarządzenia  nr  6/20  Wójta  Gminy Boguty-Pianki  z dnia  5.  lutego  2020 r.  w sprawie
sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Golf A4.

mailto:kontakt@boguty-pianki.pl


Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  20  lutego  2020 r.  o godz.  9.30   w  Urzędzie  Gminy
w Bogutach-Piankach w sali konferencyjnej.
O prawie kupna decyduje najwyższa oferta cenowa.
 
5. Warunki odrzucenia oferty
Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli nie spełni ona warunków, o których mowa
w ustępie 4 ogłoszenia lub dane zawarte w ofercie są niekompletne,  nieczytelne lub
budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową
ofertę.
 
6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd
Samochód  osobowy  wraz  z dokumentami,  będący  przedmiotem  sprzedaży,  można
obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedającym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 2775003.

7. Inne informacje
1) wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę;
2) przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna
oferta zawierająca cenę co najmniej równą cenie minimalnej);
3) w przypadku, gdy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, przetarg będzie
kontynuowany w formie licytacji między Oferentami, którzy je złożyli;
4) Nabywca jest  zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na wskazany przez
Sprzedającego  rachunek  bankowy w ciągu  7 dni  od  dnia  zawarcia  umowy  kupna-
sprzedaży;
5) wydanie  przedmiotu  sprzedaży  Nabywcy  nastąpi  niezwłocznie  po  podpisaniu
umowy  kupna-sprzedaży  oraz  zaksięgowaniu  kwoty  zapłaty  na  rachunku  Gminy
Boguty-Pianki.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2020
Wójta Gminy Boguty-Pianki

z dnia 5 lutego 2020 r.

.................................................................
(miejscowość i data)

Dane Oferenta:
Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta: 
.....................................................
Adres siedziby 
Oferenta:....................................................................................................................................

REGON: ..........................................
NIP:..................................................

Dane 
kontaktowe .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................

OFERTA

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu, którego przedmiotem jest zbycie przez Gminę
Boguty-Pianki  samochodu  osobowego  Volkswagen  Golf  A4  Variant o  numerze
rejestracyjnym WOR 60482
składam ofertę zakupu przedmiotowego samochodu za kwotę ........................................... zł
brutto, słownie 
złotych  .......................................................................................................................................
.............2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu oraz warunkami 
zawartymi w ogłoszeniu o sprzedaży i akceptuję je bez zastrzeżeń.
3.  Oświadczam,  że  jestem  związany/a  treścią  oferty  do  dnia  przeniesienia  własności
samochodu.
4.  Oświadczam,  że  znany  mi  jest  stan  techniczny  oferowanego  samochodu  marki
Volkswagen Golf A4 Variant  i nie wnoszę uwag co do jego stanu.

...............................................................
(czytelny podpis składającego ofertę)



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/2020
Wójta Gminy Boguty-Pianki

z dnia 5 lutego 2020r.

Regulamin przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
Volkswagen Golf A4 Variant nr rej. WOR 60482

§ 1. 1. Organizatorem przetargu jest Gmina Boguty-Pianki z siedzibą przy ul. Aleja papieża
Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki, NIP: 759-162-56-22, numer telefonu: 862775003,
adres mailowy: kontakt@boguty-pianki.pl
2.  Przedmiotem  przetargu  jest  sprzedaż  stanowiącego  własność  Gminy  Boguty-Pianki
samochodu  osobowego  Volkswagen  Golf  A4  Variant,  nr  rej.  WOR  60482,  nr
identyfikacyjny VIN: WVWZZZ1JZ1W620996, rok produkcji: 2001,
pojemność/moc silnika: 1598 cm3/77,0 kW.·
§ 2. 1. Sprzedaż samochodu nastąpi w formie przetargu pisemnego ofertowego.
2. Jedynym kryterium przetargu jest cena.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty spełniającej warunki określone
w ustępie 4 ogłoszenia o sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/20 Wójta Gminy
Boguty-Pianki z dnia 5. lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki
Volkswagen Golf A4 Variant.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli nie spełni warunków, o których mowa w ust. 3.
5.  O odrzuceniu  oferty  Komisja  przetargowa zawiadamia  Oferenta  pisemnie  oraz  odsyła
ofertę.
§ 3.  1. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 6/20 Wójta
Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 lutego 2020 r.
2. Do obowiązków Komisji należy:
1) otwarcie ofert, sprawdzenie ich prawidłowści,
2) wybór najkorzystniejszej oferty,
3) sporządzenie z przeprowadzonego przetargu protokołu, który ma zawierać:
a) informacje o terminie, miejscu, przedmiocie i uczestnikach przetargu,
b)  informacje  o  złożonych  ofertach,  decyzji  o  wyborze  najkorzystniejszej  z  nich  albo  o
niewybraniu żadnej -
wraz z uzasadnieniem,
c) dane Oferenta ustalonego jako Nabywca,
d) podpisy członków Komisji.
4) pisemne poinformowanie Oferentów o wyniku przetargu;
5) sporządzenie projektu umowy kupna-sprzedaży.
3. W przetargu nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji przetargowej, ich małżonkowie,
wstępni ani zstępni.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert - jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta
zawierająca cenę co najmniej równą cenie minimalnej.
5.  Nabywca  jest  zobowiązany  zapłacić  cenę  nabycia  przelewem  na  wskazany  przez
Sprzedającego  rachunek  bankowy  w  terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni  od  dnia  zawarcia
umowy kupna-sprzedaży.
6.  Wybrany  oferent  zostanie  zaproszony  do  siedziby  Sprzedającego  celem  podpisania
umowy.
7.  Wydanie  przedmiotu  sprzedaży  Nabywcy  nastąpi  niezwłocznie  po  podpisaniu  umowy
kupna-sprzedaży oraz zaksięgowaniu kwoty zapłaty na rachunku Gminy Boguty-Pianki, nie
później niż w terminie 5 dni od daty ww. czynności.
§ 4.  1. W przypadku, gdy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, przetarg będzie
kontynuowany w formie licytacji między oferentami, którzy je złożyli.
2. Termin licytacji ustala Komisja przetargowa.



3. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny określonej w ofertach, o których mowa w
ust.1.
4.  Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  100  zł.  Zaoferowana  cena  przestaje  wiązać
uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
5. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż samochodu na rzecz Nabywcy.



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 6/2020
Wójta Gminy Boguty-Pianki

z dnia 5 lutego 2020 r.

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

zawarta  w  Bogutach-Piankach,  dnia.........................................pomiędzy  Gminą  Boguty-
Pianki   reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy  Jędrzeja  Michała  Drewnowskiego  przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Zbrzeźniak zwaną dalej Sprzedającym
a
Panią/Panem/Firmą....................................................................................................................
............
Adres:  ........................................................................................................................................
...........
PESEL/NIP/REGON: .................................................................................................................
............
zwaną/ym dalej Nabywcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Volkswagen Golf A4 Variant, nr rej.
WOR  60482,  nr  identyfikacyjny  VIN:  WVWZZZ1JZ1W620996,  rok  produkcji:  2001,
pojemność/moc silnika: 1598 cm3/77,0 kW zwany dalej pojazdem. 

§  2.  Sprzedający  oświadcza,  że  pojazd,  będący przedmiotem umowy,  stanowi  własność
Gminy Boguty-Pianki, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się
żadne  postępowanie,  którego  przedmiotem  jest  ten  pojazd,  a  także,  że  nie  on  stanowi
przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3. Sprzedający sprzedaje, a Nabywca kupuje pojazd za kwotę...................................... zł
słownie zł: ...........................................................................................................................
Sprzedający  oświadcza,  iż  otrzymał  całość  zapłaty  za  pojazd,  a  Nabywca oświadcza,  iż
pojazd został mu wydany.

§ 4. Wraz z pojazdem Sprzedający wydaje Nabywcy:
1) dowód rejestracyjny pojazdu;
2) 1 komplet/2 komplety kluczyków*;
3) kartę pojazdu;
4) dokumenty pochodzenia pojazdu;
5) polisa oc;
6) 
inne ............................................................................................................................................
...

§ 5. 1. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma żadnych ukrytych wad technicznych.
2. Nabywca oświadcza, że:
1) dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu;
2) nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego
tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego.



§ 6.  Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej  umowy,  w tym koszty podatku od
czynności cywilnoprawnych, ponosi Nabywca.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w
tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.  Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

......................................... . .......................................
Sprzedający Nabywca

*)niepotrzebne skreślić


