
Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr   71   /2014 
 

BURMISTRZA  GMINY I MIASTA  GRYFÓW ŚLĄSKI 
z   dnia  28 sierpnia  2014 roku 

 
w   sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego  marki  JELCZ .   
 
 
                    Na podstawie art.30 ust.2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. , poz.594,  z późniejszymi  zmianami )  
                                                zarządza  się, co następuje:    
 
                                                         
 
§ 1. Ogłasza się II  przetarg  nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego 
marki JELCZ,  nr rej. DLW A 160 , stosując cenę  wywoławczą  8000,00 złotych .  
  
 
§  2.  Do przeprowadzenia przetargu powołuje się  komisję przetargową  w  składzie:  
 
Przewodniczący  -   Andrzej Tartak  
Sekretarz              -  Stanisław Jóźwiak  
Członek                -  Agnieszka Panek  
  
 
§  3. Ustala  się treść ogłoszenia o przetargu ofertowym w brzmieniu  załącznika nr  1  do 
zarządzenia. 
 
§  4. Ustala się  regulamin przetargu ofertowego  w brzmieniu  załącznika nr 2 do zarządzenia   
  
 
§  5. Wykonanie  zarządzenia  powierzam Inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego  
 
§   6. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        Załącznik Nr 1  do Zarządzenie Nr 71/2014    
                                                                                                        Burmistrza GiM Gryfów Śląski z 28.08.2014 r.  
                                                                                                                  

Burmistrz Gminy i Miasta  Gryfów Śląski 
ogłasza  II  przetarg ofertowy 

na 
„Sprzedaż  samochodu  pożarniczego marki  JELCZ ” 

 
1.Przedmiot  przetargu  
 
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż   samochodu pożarniczego:  
Marka i typ –  JELCZ  315 MS 004 
numer rejestracyjny -  DLW A160  
rok produkcji -  1981  
silnik  o poj.  – 11100 cm3 
ilość  miejsc – 4  
paliwo- olej napędowy   
przebieg  -  31 882  km 
oznaczenie pożarnicze- GCBA 6/32  
Dane uzupełniające:  
Samochód  sprawny  technicznie -do maja  2014 roku uczestniczył  w  działaniach 
ratowniczych.   Samochód wyposażony w  autopompę i  zbiornik  wodny  o pojemności   
6000 litrów. Pojazd  posiada  aktualne   ubezpieczenie OC  i  ważny przegląd techniczny.  
Samochód  przeznaczony  do sprzedaży  bez   lamp błyskowych i sygnałów dźwiękowych 
(ostrzegawczych).    
     
Cena  wywoławcza brutto – 8.000,00  zł. brutto ( słownie zł.: osiem tysięcy  00/100)  
 
Samochód  można  oglądać w Gryfowie Śląskim  po telefonicznym  uzgodnieniu  z 
Naczelnikiem OSP  w  Gryfowie Śląskim, p. Jackiem  Mazurem , tel.  605 442  593.   
 
2.Warunki przetargu  

1)  Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 9 września   2014 roku do godz.   
     10,00  w   Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski , Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski,   
     pok.nr 9  ( sekretariat), w zaklejonej nieoznaczonej kopercie, z napisem:  

 
„ Oferta na zakup samochodu pożarniczego marki  JELCZ ”  

                                 Nie otwierać  przed 09. 09.2014 r. godz. 10:15” 
  

2) Sprzedający  wprowadza  wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć       
ofertę.  Dokumentację przetargową (ogłoszenie o przetargu, regulamin przetargu,       
formularz przetargowy, projekt umowy) można pobrać również  w siedzibie        
sprzedającego w  Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1,  pok.nr 1      
(parter)   

 
3) Otwarcie ofert  nastąpi  w dniu 9 września   2014 r. o godz. 10:15  w siedzibie       

Sprzedającego- w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pok. Nr 7 (sala posiedzeń)  
4)   Oferta powinna zawierać:  

 -   imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i  siedzibę Oferenta:  
 -   datę sporządzenia oferty;             

       -   oferowaną cenę  
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5)  Każdy Oferent może złożyć  tylko jedną cenę.  
   
6) Jedynym  kryterium mającym  wpływ na ocenę oferty jest cena.  
 
7) Oferty  cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.  

 
8) Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:  

 
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu  
b) nie  zawiera danych w ppkt   4  
 

9)   O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi  niezwłocznie  Oferenta.   
 
10) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę komisja     

przetargowa przeprowadza przetarg w formie licytacji przy udziale  tych oferentów 
jako dalszy ciąg  przetargu pisemnego. W takim przypadku  oferentów informuje się 
o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.  
Ustala się wysokość postąpienia w licytacji na  100,00  złotych .  
Po ustaniu postąpień komisja przetargowa uprzedzając obecnych, wywołuje 
trzykrotnie ostatnia najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, 
który zaoferował najwyższa cenę.         

 
11) Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę  będzie mogła   

odebrać samochód  po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu całej         
zaoferowanej ceny.  

 
12) Sprzedający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go  

    bez podania  przyczyn.  
 
 

     Gryfów Śląski, dnia  28  sierpnia  2014 r.                
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Załącznik Nr 2  do Zarządzenie Nr 71/2014    
                                                                                                                            Burmistrza GiM Gryfów Śląski z 28.08.2014 r.                                  
 

Regulamin II   przetargu ofertowego 
na 

„ Sprzedaż  samochodu pożarniczego marki „ JELCZ” 
1.  Przetarg ma formę pisemnego, publicznego przetargu ofertowego.  
 2.  W przetargu nie mogą uczestniczyć:  

-  osoby wchodzące w skład komisji przetargowej  
-  małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wchodzących w skład komisji 
   przetargowej. 

3. Sprzedaż  nie może nastąpić za cenę niższą  niż cena  wywoławcza.  
4. Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.  
 5.   Ustala się miejsce i termin składania ofert:  

 -  Termin: 9  września 2014 r. godz.10:00 
  - Miejsce: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1,pok.nr 9    

(sekretariat)                   
6.  Otwarcie ofert jest  jawne i nastąpi przez komisję przetargową w dniu 9 września        

2014  roku o godz. 10:15  w siedzibie Sprzedającego- Urzędzie Gminy i Miasta    
Gryfów   Śląski, Rynek 1,  pok. nr 7  (sala posiedzeń).  

 7.  Ofertę uważa się za złożoną  w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby              
Sprzedającego przed upływem terminu składania ofert.  

8.   Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi bez ich otwarcia.  
9.   Komisja odrzuca ofertę, jeżeli :  
       - została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,  
       - nie zawiera danych wymienionych w pkt 2.4 ogłoszenia o przetargu 
10. Nabywca samochodu jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie  

wyznaczonym  przez komisje przetargową nie dłuższym niż 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy.  

11. Termin i miejsce zawarcia umowy oraz termin zapłaty wyznacza komisja         
przetargowa.  

12.  W przypadku nieuregulowania przez nabywcę ceny nabycia samochodu w terminie        
7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu komisja na tą okoliczność sporządza        
protokół.  

13.   Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła   
odebrać samochód po podpisaniu umowy sprzedaży i  wpłaceniu całej  zaoferowanej  
ceny.  

14.  Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie   
 Internetowej Gminy Gryfów Śląski, w   Biuletynie  Informacji  Publicznej: www.   
 bazagmin.pl/bip_gryfow_slaski, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie    
 sprzedającego.  

15.  Przetarg na sprzedaż samochodu prowadzi komisja przetargowa powołana przez    
       Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  
16.  Komisja pełni swoje obowiązki od momentu  jej powołania do dnia zatwierdzenia     

 przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski  końcowego protokołu z przebiegu  
 przetargu.  

17.  Komisja z przebiegu  przetargu sporządza protokół, który będzie zawierał:  
- określenie miejsca i terminu przetargu,  
- imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,  
- wysokość ceny wywoławczej,  
- imiona i nazwiska oraz adresy osób składających oferty oraz wysokość cen   
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  podanych w złożonych ofertach,  
- imię i nazwisko oraz adres osoby, która zaoferowała najwyższą cenę,  
- wysokość ceny nabycia,  
- wzmiankę o odczytaniu protokołu,  
- podpisy osób prowadzących przetarg.  

 18. Sporządzony protokół ze sprzedaży samochodu  przedkłada się do zatwierdzenia  
Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

    19. Każdy z oferentów jest  związany z treścią niniejszego Regulaminu oraz              
postanowieniami ogłoszenia o przetargu.  

20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia  
go  bez podania przyczyn.              

 
 
 
 
                                                                                           
 
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


