
                                                                                  Gryfów Śląski, dnia 19 września 2012 r.  
 
 
 

OGŁOSZENIE 
 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2, 59-620  Gryfów Śląski 
ogłasza  pisemny  przetarg ofertowy  na sprzedaż  samochodu specjalnego (pożarniczego)  
marki IFA W- 50 LSD 30 – autodrabina  
 
Nazwa  sprzedającego:  
                     
Ochotnicza Straż Pożarna  w Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2, 59-620  Gryfów Śląski  
 
 Opis przedmiotu przetargu:  
 Przedmiotem sprzedaży  jest samochód  specjalny (pożarniczy) IFA W 50 - autodrabina   
 SD30  o numerze  rejestracyjnym  DLW 98 JP  
 Dane identyfikacyjne pojazdu:  
 Marka – IFA  
 Model – W50 LSD 30  
 Rok produkcji – 1990  
 Rodzaj paliwa- olej napędowy  
 Kabina kierowcy jednomodułowa – 6-cio  osobowa    
 Dane  uzupełniające: Pojazd ma uszkodzony wieniec koła zamachowego i uszkodzony    
siłownik jednej podpory hydraulicznej. Pojazd nie posiada aktualnego badania stanu   
technicznego.  
 
 Cena wywoławcza:  
16.000,00 złotych ( słownie: szesnaście tysięcy zł.)    brutto i jest zarazem cena wywoławczą     
powyższego pojazdu.  
 
Warunki uczestnictwa w przetargu:  
Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu jest:    
 1. Złożenie  oferty. Formularz oferty  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia  i 

można pobrać w siedzibie  sprzedającego lub  ze strony   internetowej   
www.bip.gryfow.pl,  zakładka „ PRZETARGI”  

Oferta powinna  zawierać:  
-  imię i nazwisko lub nazwę składającego ofertę,  
-  adres  siedziby składającego ofertę,  
-  numer PESEL/NIP  składającego ofertę,    
-  datę sporządzenia oferty, 
-  oznaczenie przedmiotu sprzedaży,  
-  oferowaną cenę  brutto wyrażoną  w PLN  – nie niższą od ceny wywoławczej  
-  oświadczenie, że oferent  zapoznał się   z  warunkami przetargu i przyjmuje warunki     bez  

zastrzeżeń 
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym  kupowanego pojazdu  i     z 

tytułu ewentualnych ukrytych wad  nie będzie wnosił roszczeń do OSP  Gryfów Śląski  
   
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli   zostanie złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu, lub 
nie spełnia wymogów o których mowa   wyżej.                                                        



Sposób przygotowania oferty:  
Sprzedający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.  
Każdy składający może złożyć   tylko jedną ofertę.  
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach  z napisem: Przetarg ofertowy na sprzedaż 
samochodu  specjalnego marki  IFA W 50 LSD30  - Nie otwierać przed  dniem  5 
października 2012 roku godz. 12:30 ”  
 
Informacja  o terminie oraz miejscu składania  ofert:   
 
Oferty  należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w  Gryfowie Śląskim, Rynek 1,59-
620  Gryfów Śląski (  SEKRETARIAT)  w terminie do dnia 5 października  2012 roku do 
godz. 12:00.  
 
Termin  i miejsce  otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert nastąpi  w dniu  5 października  2012 roku o godz. 12:30  w  remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w   Gryfowie Śląskim,  przy Floriańskiej 2    
  
   
Pozostałe informacje:  
1.   Po otwarciu ofert nabywcą  zostaje składający ofertę, który zaoferował najwyższą  cenę.  

         2.  W przypadku, gdy składający oferty zaoferuję tą samą cenę  zostanie pomiędzy nimi                 
przeprowadzona  licytacja. Pojazd zostanie  sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.  

3.  Wydanie przedmiotu  pojazdu  nastąpi po podpisaniu  umowy i  po zapłaceniu ceny       
nabycia pojazdu.  

4. Przedmiot sprzedaży   można obejrzeć  koło remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  w 
Gryfowie Śląskim przy ul. Floriańskiej.  

 5. Wszelkich informacji udziela Prezes OSP Gryfów Śląski  - tel. 667 560 393.   
 6. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania       

którejkolwiek ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.   
  
  
 
  Prezes  OSP w  Gryfowie Śląskim  
  Krzysztof Król 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Załącznik nr 1  



                                           Formularz  ofertowy   
 
                                                                                      …………………………………… 
                                                                                                                         /data/  
Dane oferenta  
 
………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………. 
 / imię i nazwisko lub nazwa oferenta/  
 
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 / adres oferenta/  
 
………………………………………………………… 
 /PESEL/ NIP/  
  
……………………………………………………….. 
 /  telefon kontaktowy/   
 
Nazwa sprzedającego:    
Ochotnicza Straż  Pożarna w Gryfowie Śląskim, ulica Floriańska 2,59-620 Gryfów Śląski  
 
                                                       O F E R T A  
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu  ofertowym  na sprzedaż samochodu specjalnego  
marki  IFA W 50 LSD30 
 
                                                       oferuje  cenę:  
 
Cena  …………………..   zł. brutto.  
 
Cena słownie:  ……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
OŚWIADCZAM, ŻE:   
 

1. Zapoznałem  się z  warunkami  przetargu  i przyjmuje  warunki  bez zastrzeżeń.   
2. Zapoznałem się, że  stanem technicznym kupowanego pojazdu i z tytułu ewentualnych   
      ukrytych wad nie będę  wnosił roszczeń w stosunku do OSP w  Gryfowie Śląskim          
3. Zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy  w terminie  

podanym przez organizatora.             
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
                                                                              …………………………… 
                                                                              /czytelny podpis oferenta/ 
 


