
Szczerców 20.07.2018r. 

 

Ogłoszenie o trzecim przetargu publicznym nieograniczonym pisemnym na sprzedaż składnika 

rzeczowego majątku ruchomego Gminy Szczerców 

 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Szczerców Nr  99/18 z dnia 17.07.2018r., ogłaszam drugi 

przetarg publiczny nieograniczony w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż zbędnych 

środków trwałych: 

- samochód ciężarowy (furgon) marki FSO-Warszawa, nr rejestracyjny PUH 0530 

- samochód osobowy marki HUNDAI ACCENT, nr rejestracyjny EBE 8TN5 

- zamiatarka ciągnikowa Brzozowski Sopot 1800 

- wibroprasa marki FORMET WJ-94 

-forma do wibroprasy marki Bulwar 

- forma do wibroprasy marki Holand. 

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu. 

Gmina Szczerców z siedzibą w Szczercowie ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, tel. 44 631 80 59 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu. 

Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu określonej 

w punkcie 1,  w dniu 01.08.2018r., o godz. 1420  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w 

Szczercowie, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego. 

 

Pojazdy/urządzenia będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Szczercowie ul. Tomasza Tenusa 28, do dnia 31.07.2018r. w 

godzinach 700-1500 po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem zajmującym się 

merytorycznie przedmiotową sprawą ( p. Mariusz Grzybek tel. 609 194 889). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów i urządzeń objętych postepowaniem oraz ceny wywoławcze. 

L.p. Marka i typ pojazdu, 
urządzenia 

Numer rejestracyjny Numer 
identyfikacyjny(VIN) 

Rok produkcji Data pierwszej 
rejestracji 

 
1. 

Samochód ciężarowy 
FSO-Warszawa 
TRUCK PLUS 1.9D 

PUH 0530 SUPB04EJLVN056857 1997 30.03.1998 
Pojemność/moc 

silnika 
Wskazania drogomierza 

w km 
Termin 

obowiązkowego 
badania techn. 

Cena wywoławcza 
netto 

1900 cm
3
/51kW 198 480 20.08.2011r. 610,00 zł 

 
 
2. 
 

Samochód osobowy 
HUNDAI ACCENT 
1.5 KAT 
 
 

Numer rejestracyjny Numer 
identyfikacyjny(VIN) 

Rok produkcji Data pierwszej 
rejestracji 

EBE 8 TN5 KMHCG41GP2U362927 2002 02.01.2003 

Pojemność/moc 
silnika 

Wskazania drogomierza 
w km 

Termin 
obowiązkowego 
badania techn. 

Cena wywoławcza 
netto 

1495 cm
3
/66kW 333 359 01.12.2017 2109,00 zł 

3.  Zamiatarka 
ciągnikowa 
Brzozowski-Sopot 
1800 

Numer ewidencyjny Numer fabryczny Rok produkcji Cena wywoławcza 
netto 

1 Brak danych 1997 732,00 zł 

4. Wibroprasa FORMET 
WJ-94 

Numer ewidencyjny Numer fabryczny Rok produkcji Cena wywoławcza 
netto 

1 30 1999 2409,00 zł 

5. Forma do wibroprasy 
Bulwar 

Numer ewidencyjny Numer fabryczny Rok produkcji Cena wywoławcza 
netto 

1 Brak danych 1999 838,00 zł 

6. Forma do wibroprasy 
Holand 

Numer ewidencyjny Numer fabryczny Rok produkcji Cena wywoławcza 
netto 

1 Brak danych 1999 838,00 zł 

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia. 

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej w niżej wymienionych kwotach: 

L.p. Rodzaj pojazdu, urządzenia Kwota wadium w zł 

1. Samochód ciężarowy FSO-Warszawa TRUCK PLUS 1.9D 61,00 

2. Samochód osobowy HUNDAI ACCENT 1.5 KAT 210,90 

3. Zamiatarka ciągnikowa Brzozowski-Sopot 1800 73,20 

4. Wibroprasa FORMET WJ-94 240,90 

5. Forma do wibroprasy  Bulwar 83,80 

6. Forma do wibroprasy  Holand 83,80 

 

2) Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 31.07.2018r., do godz. 1400 w formie przelewu na 

konto nr 98 8973 0003 0100 0500 0101 0031 z dopiskiem: „ Wadium za…………….” 

3) Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

4) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

5) Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 



6) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy. 

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu. 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: 

1) Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę ( firmę) i adres siedziby 

Oferenta, telefon, fax, NIP. 

2) W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny 

odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG, 

3) Oferowana cenę za wybrany pojazd/urządzenie objęty przedmiotem przetargu i warunki jej 

zapłaty, 

4) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, ze ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

5) Dowód wniesienia obowiązującego wadium, 

6) Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik. 

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz zakres, w którym oferta jest wiążąca. 

1) Ofertę należy składać w godzinach od 800-1600 w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie, 

ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, w terminie do 01.08.2018r. do godzi. 1400.  

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2018r. o godzinie 1420 w Sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Szczercowie. 

3) Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5) Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty powinna być zamknięta, zaklejona i 

oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem „ Oferta przetargowa na zakup…………… Nie 

otwierać przed 01.08.2018r. przed godz. 1420” 

 

8. Organizatorowi  przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 

9. Inne postanowienia. 

1) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego 

regulaminu, a w przypadku nabycia pojazdu/urządzenia, na który złożył ofertę, że nie 

będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym 

zakupionego pojazdu/urządzenia, 

2) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na 

pojazd/urządzenie objęte przedmiotem przetargu, 

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt 5 

niniejszego ogłoszenia, 

4) Złożona oferta nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami, 



5) Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 

a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

Oferenta, który nie wniósł wadium, 

b) Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia 

lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie 

wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, 

c) Oferent nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej. 

6) O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta. 

7) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany 

pojazd/urządzenie pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie 

przeprowadzona aukcja, na której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w 

ofertach.   

8) O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku 

gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o których mowa w pkt 2, ustnie podczas otwarcia. 

9) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty  w przypadku 

przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia najniższej ceny w przypadku aukcji ( wysokość 

postąpienia w przypadku aukcji wynosi minimum 1% ceny wywoławczej). 

 

10) Termin zawarcia umowy sprzedaży. 

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez Komisję przetargową najkorzystniejszej 

oferty. 

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia, powiększoną o podatek VAT w wys. 23% 

niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym 

przez Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia przetargu. 

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

4) Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu/urządzenia do chwili uiszczenia przez 

Kupującego całkowitej ceny nabycia. 

5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.     

  

  


