ZARZĄDZENIE NR 33/2020
WÓJTA GMINY GRYBÓW
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie sprzedaży środka trwałego stanowiącego przedmiot własności Gminy Grybów
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Wójt Gminy Grybów zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży środek trwały stanowiący własność Gminy Grybów tj. samochód
specjalny pożarniczy marki MERCEDES BENZ LAF1113B.
§ 2. Sprzedaż samochodu nastąpi w przetargu ustnym nieograniczonym za cenę wywoławczą 19 000 zł.
§ 3. Przeprowadzenie postępowiania przetargowego dotyczącego sprzedaży wymienionego w § 1 środka
trwałego określa Ogłoszenie Wójta Gminy Grybów o przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaży
samochodu marki MERCEDES BENZ LAF1113B stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grybów.

Wójt Gminy Grybów
Jacek Migacz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2020
Wójta Gminy Grybów
z dnia 10 marca 2020 r.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego
pożarniczego
1. Wójt Gminy Grybów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego
pożarniczego marki MERDECES BENZ LAF1113B stanowiącego przedmiot własności Gminy Grybów.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2020 roku o godzinie 10-tej w Urzędzie Gminy w Grybowiecena
wywoławcza za sprzedawany samochód specjalny pożarniczy wynosi 19 000 zł.
3. Opis sprzedawanego samochodu specjalnego pożarniczego:
- marka i typ pojazdu: MERCEDES BENZ LAF1113B samochód specjalny pożarniczy
- nr rejestracyjny: KNS 78103
- rok produkcji : 1971
- Nr 35811610695360
- pojemność silnika/moc: 5638
- dopuszczalna masa całkowita: 11 000 kg
- badanie techniczne ważne do : 29.03.2020 roku
- liczba miejsce : 6
- kolor nadwozia: czerwony
- przebieg wg stanu licznika: 34 862 km
4. Oględzin oferowanego samochodu specjalnego pożarniczego można dokonać w remizie OSP Siołkowa,
w godzinach od 9 00 do 12 00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Datę i godzinę umówionych
oględzin należy ustalić telefoniczne pod nr telefonu 692 443 637. Sprawę prowadzi Maria Majcher- inspektor
Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie do dnia 23 .03.2020 roku wadium w wysokości 500 zł . Wadium należy wpłacić na konto Gminy
Grybów Nr 9787970003 0000 0000 0101 0003 . Jako tytuł przelewu należy wpisać „Wadium – zakup
samochodu specjalnego pożarniczego Nr rejestracyjny KNS 78103”
- Wadium jest nie oprocentowane i podlega zwrotowi na konto
wpłacającego do 3 dni od dnia
przeprowadzenia przetargu (licytacji) lub jego odwołania. Dla oferenta, który wygrał przetarg wadium
zalicza się w poczet ceny nabycia samochodu specjalnego pożarniczego.
- złożenie do dnia przeprowadzenia przetargu oświadczenia, że oferent zna stan techniczny oferowanego
samochodu specjalnego pożarniczego, zapoznał się wzorem umowy kupna- sprzedaży oraz warunki
postępowania przetargowego przyjmuje bez zastrzeżeń.
- złożenie do dnia przeprowadzenia przetargu oświadczenia, że oferent zna stan techniczny oferowanego
samochodu specjalnego pożarniczego, zapoznał się wzorem umowy kupna- sprzedaży oraz warunki
postępowania przetargowego przyjmuje bez zastrzeżeń.
- W przypadku nie wpłacenia całości kwoty zaoferowanej w postępowaniu przetargowym przez Nabywcę
pojazdu w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu, wadium wpłacone przez tego Oferenta
nie podlega zwrotowi.
- Wydanie samochodu specjalnego pożarniczego przez sprzedającego nastąpi niezwłocznie w formie
protokołu zdawczo – odbiorczego po wpłaceniu na konto Gminy Grybów Nr 54 8797 0003 0000 0000 0101
0001 całości zaoferowanej kwoty (pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium) i podpisaniu umowy
kupna- sprzedaży.
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- Przetarg uznaje się za ważny, jeśli przystąpi do niego przynajmniej jeden oferent, który zaoferuję cenę za
sprzedawany samochód specjalny pożarniczy nie niższą od ceny wywoławczej.
6. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z powodów uznanych przez siebie jako istotne.

Wójt Gminy Grybów
Jacek Migacz

Id: 75E68F05-10EC-4B3E-BEE5-ABC14093B4FF. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Umowa Kupna/ Sprzedaży
zawarta w dniu ……. 2020 roku pomiędzy Gminą Grybów reprezentowaną przez :
Pana mgr inż. Jacka Migacza – Wójta Gminy Grybów - zwanym dalej Sprzedającym
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Siołkowej reprezentowaną przez PrezesA Szczepana Radzika
a
…………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES BENZ LAF
1113B. Nr rejestracyjny KNS 78103. Nr nadwozia: 35811610695360
§2
Sprzedający oświadcza, że samochód specjalny pożarniczy będący przedmiotem umowy stanowi jego
wyłączną własność. Jest wolny od wad prawnych oraz osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód specjalny pożarniczy opisany w § 1 niniejszej umowy
za kwotę
……………………… w całości zapłaconej przez Kupującego na rzecz Sprzedającego
Wydanie pojazdu Kupującemu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego
§4
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił
Kupującego
§5
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy
ponosi Strona Kupująca
§6
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron
Umowy

Sprzedający:
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
………………………………………………….
Imię i nazwisko/ nazwa firmy
adres zamieszkania/ siedziba firmy

Oświadczenie
Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami postępowania przetargowego
określonego w ogłoszeniu o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES BENZ
LAF1113b numer rejestracyjny KNS 78103, z treścią wzoru umowy kupna-sprzedaży oraz ze stanem
technicznym samochodu specjalnego pożarniczego.
podpis:
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