
Gmina Wola Mysłowska 57;
 

 

Ogłoszenie 
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A 200

 

I.  Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Wola Mysłowska z siedzibą 

tel. (025) 754-25-22 

e-mail: urzad@wolamyslowska.com.pl
 

II. Tryb przeprowadzenia postępowania przetargowego:

Przetarg nieograniczony - 

 

III. Przedmiot sprzedaży:

Samochód ciężarowy specjalny

      Marka – STAR   

      Model –A 200 10.7 t. 

Nr rejestracyjny – LLU 07326

Rok produkcji – 1989 

Nr identyfikacyjny (VIN) -

Stan licznika –10 133 km 

Paliwo – ON 

Data ważności badania technicznego 

Ubezpieczenie OC – do 02.07.2021r.

 

IV. Cena wywoławcza 

        8 100,00 zł, (słownie: osiem tysięcy 

 

Gmina Wola Mysłowska 57; 21-426 Wola Mysłowska, Powiat łukowski

 

Wola Mysłowska, 12.08.2020r.

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu publicznym 
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A 200

Nazwa i siedziba Sprzedającego: 

z siedzibą w Woli Mysłowskiej, 21-426 Wola Mysłowska

urzad@wolamyslowska.com.pl 

Tryb przeprowadzenia postępowania przetargowego: 

 pisemny 

Przedmiot sprzedaży: 

Samochód ciężarowy specjalny-pożarniczy o ład. do 5.9 t. 

LLU 07326 

- 71501 

 

Data ważności badania technicznego – 22.08.2020r. 

do 02.07.2021r. 

Cena wywoławcza pojazdu: 

słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100) 

ukowski 

Wola Mysłowska, 12.08.2020r. 

o pierwszym przetargu publicznym  
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A 200 

426 Wola Mysłowska 57 



Gmina Wola Mysłowska 57;
 

V. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć

Samochód pożarniczy można oglądać

telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą 

 

VI. Warunki przystąpienia do przetargu.
 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyso

ceny wywoławczej, tj. 81

Spółdzielczym w Krzywdzie o/Wola Mysłowska 

z adnotacją ,,Wadium-samochód pożarniczy”

dniu 27.08.2020r. o godz. 10.00. Za termin wniesien

przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

2. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. 

3. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, 

uchylił się od zawarcia umowy.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

z dowodem wpłaty wadium.

VII. Kryteria wyboru oferty:
 

Kryterium oceny ofert – 100% cena.
 
VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy umieścić w 

Mysłowska, Wola Mysłowska 57

przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 

otwierać przed godziną 10.15 dnia 

Oferty należy składać w terminie do dni

Sprzedającego pod adresem

 Sekretariat. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 

konferencyjnej Urzędu Gminy 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Gmina Wola Mysłowska 57; 21-426 Wola Mysłowska, Powiat łukowski

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd

można oglądać w strażnicy OSP w Wilczyskach 

telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą do kontaktu: Marta Antolik, 

Warunki przystąpienia do przetargu. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyso

10,00 zł. Kwotę powyższą należy wpłacić na konto w Banku 

Spółdzielczym w Krzywdzie o/Wola Mysłowska 89 9203 0002 0030 0012 2000 0090

samochód pożarniczy”. Termin wnoszenia wadium upływa w 

.08.2020r. o godz. 10.00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 

przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. 

Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, 

uchylił się od zawarcia umowy. 

fertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

z dowodem wpłaty wadium. 

Kryteria wyboru oferty: 

100% cena. 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej następująco: 

Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska oraz opisanej: 

przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A 

ed godziną 10.15 dnia 27 sierpnia 2020 r.” 

ać w terminie do dnia 27 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie 

Sprzedającego pod adresem Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 10.15

Gminy  Wola Mysłowska. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

ukowski 

pojazd 

Wilczyskach po uprzednim 

Marta Antolik, (025) 754-25-22. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% 

zł. Kwotę powyższą należy wpłacić na konto w Banku 

0030 0012 2000 0090  

ia wadium upływa w 

ia wadium w formie pieniężnej 

przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego.  

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.  

Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.  

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, 

fertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. wraz 

kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Wola 

oraz opisanej: „Oferta w 

A 200” oraz „Nie 

2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie 

Wola Mysłowska -   

o godz. 10.15 w Sali 



Gmina Wola Mysłowska 57;
 

Termin wiązania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IX. Informacje dodatkowe.
 

1. Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego

w godzinach pracy urzędu, nr tel. 

2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna 

3. Oferent zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Krzywdzie o/Wola Mysłowska

dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą 

znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie.

4. W przypadku niewpłacenia of

Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo

niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna

6. Sprzedaż wymienionego samochodu pożarniczego nie podlega podatkowi VAT.

7. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 

Nabywca. 

8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego 

bez podania przyczyny.

 

 

 
 
 

                                                             

Gmina Wola Mysłowska 57; 21-426 Wola Mysłowska, Powiat łukowski

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Informacje dodatkowe. 

Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego

w godzinach pracy urzędu, nr tel. (025) 754-25-22. 

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży

zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy Wola Mysłowska Bank

Krzywdzie o/Wola Mysłowska 18 9203 0002 0030 0012 2000 0090 

jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą 

znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie. 

W przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mo

Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo

niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna

Sprzedaż wymienionego samochodu pożarniczego nie podlega podatkowi VAT.

Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 

Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego 

rzyczyny. 

Zatwierdził: Wójt Gminy Wola Mysłowska
                                                                     mgr Kinga Szerszeń

ukowski 

Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Marta Antolik      

sprzedaży. 

zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na 

Bank Spółdzielczy w 

18 9203 0002 0030 0012 2000 0090 w terminie do 7 

jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą 

erowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt 3, 

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym 

niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. 

Sprzedaż wymienionego samochodu pożarniczego nie podlega podatkowi VAT. 

Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 

Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego 

Zatwierdził: Wójt Gminy Wola Mysłowska 
Kinga Szerszeń 



 
 

Załącznik nr 1 
 

Dane Oferenta: 
 
....................................................................................................................... 
Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba firmy) 

 
……………………………………………. 
Numer PESEL 

 
……………………………………………. 
Numer NIP 

 
……………………………………………. 
Numer REGON 

 
……………………………………………. 
Numer telefonu 

 
……………………………………………. 
Adres e- mail 

 
Gmina Wola Mysłowska 
Wola Mysłowska 57 
21-426 Wola Mysłowska 

 
OFERTA 

 
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu przetargowym na sprzedaż samochodu pożarniczego 

marki STAR A 200 
 
Oferuję zakup ww. pojazdu za kwotę ………….………..…..… zł (słownie :  

 ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… ……..…) 

  
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi dla niniejszego postępowania i 

zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie 
określonym przez Sprzedającego. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem 
sprzedaży i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, nie będę zgłaszał żadnych, związanych z tym 
stanem, roszczeń w przypadku jego zakupu. 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

4. Zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Wola Mysłowska w terminie do 7 dni po wyborze oferty. 

 
 
 
 

…………………………………………………………. 
Data i podpis Oferenta 

 


