Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego
w trybie II przetargu nieograniczonego
1.Podstawa prawna:
- art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2017r., poz. 1875 ze zm.),
- zarządzenie Nr 267/2018 Burmistrza Słubic z dnia 04.09.2018 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej i sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego,
stanowiącego własność Gminy Słubice.
1.Dane Sprzedającego
Gmina Słubice
REGON: 210966792
NIP: 5980005172
Miejscowość 69-100 Słubice
Adres: ul. Akademicka 1
Strona internetowa: www.slubice.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
2. Przedmiot przetargu:
Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES-BENZ 911 o
numerze rejestracyjnym FSL N024, rok produkcji 1975 stanowiącego własność
Gminy Słubice.
Wszystkie dane dotyczące samochodu zostały zawarte w wycenie technicznej nr
28/2018 z dnia 2018-04-23 którą Sprzedający umieszcza jako Załącznik nr 4 do
przetargu.
3. Tryb przetargu:
Przetarg ofertowy pisemny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty z jedną ceną.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej wg
Załącznika nr 1.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub
przez oferenta który nie wniósł wadium,
2) w przypadku, gdy nie zawiera poprawnych danych, dokumenty są
niekompletne, nieczytelne bądź budzą wątpliwości.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
4. Cena wywoławcza samochodu:
Cenę wywoławczą ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy, która wynosi :
dla samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES-BENZ 911 o numerze
rejestracyjnym FSL N024, 10 000,00 brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w banku
Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział w Słubicach nr rachunku: 37 8371 0009 0009
5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 28.09.2018 r. wymagana
kwota została zaksięgowana na koncie Urzędu.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż za 3 dni,
a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny
zakupu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została
wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.
5.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Sprzedającego – Urząd
Miejski w Słubicach , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, pokój nr 118, I piętro lub
przesłać pocztą na jego adres w terminie do 28.09.2018 r., do godz. 16:00.
Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta na zakup samochodu
specjalnego pożarniczego marki MERCEDES-BENZ 911”
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja
przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony (w formie licytacji
między tymi oferentami) dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia
nie niższą niż 150,00 zł.
Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa wyżej o terminie dodatkowego
przetargu.
6.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastąpi w Urząd Miejski w Słubicach , ul. Akademicka 1, 69-100
Słubice, w sali konferencyjnej II piętro przez komisję przetargową w dniu
01.10.2018r, o godz.10:00.
7.Miejsce i termin gdzie można obejrzeć przedmiot przetargu:
Samochód specjalny pożarniczy marki MERCEDES-BENZ 911
OSP Słubice, ul. Słowackiego 7, 69-100 Słubice.
Ze stanem technicznym samochodu można się zapoznać po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Pawłem Kołodzińskim, tel. 531 221
000.
8.Inne informacje
1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za
pojazd będący przedmiotem przetargu.
2) Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie wyznaczona
niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
3) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży.
4) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu
umowy kupna – sprzedaży i potwierdzeniu wpłynięcia należności na rachunek
bankowy Sprzedającego.

Spis załączników:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty na zakup samochodu,
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia OC
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy kupna-sprzedaży,
Załącznik Nr 4 - Ocena techniczna,
Załącznik Nr 5 - ZARZĄDZENIE Nr 267 /2018 Burmistrza Słubic z dnia 04 września
2018r. wraz z Regulaminem przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
ofertowego pisemnego.

Załącznik Nr 1
…………………………………
Miejscowość i data
OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻANICZEGO MARKI
MERCEDES-BENZ 911, O NR REJESTRACYJNYM FSL N024, STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY SŁUBICE
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania ( siedziba)
…………………………………………………………………………………………………
Nr PESEL ……………………………………….
Numer NIP ………………………………. Numer REGON ……………………………….
Tel…………………………e-mail …..……………………..
1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym, którego
przedmiotem jest sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki
Mercedes-Benz 911, o nr rejestracyjnym FSL N024. składam ofertę zakupu
przedmiotowego samochodu, za kwotę: ………………………..….zł brutto słownie
złotych ………………………………………………………………………………. którą
uiszczę przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w banku
Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr. rachunku 29 8371 0009 0009
5514 2000 0010
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przetargu oraz warunkami
postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż
samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES-BENZ 911, o nr
rejestracyjnym FSL N024, oraz treścią wzoru umowy kupna – sprzedaży
(Załącznik nr 3) i akceptuję je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że jestem związany treścią oferty do dnia przeniesienia własności
samochodu.
4. Do niniejszej oferty dołączam:
1) kserokopię dowodu tożsamości,
2) aktualny odpis z KRS* lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG),
3) pełnomocnictwo*,
4) kserokopie dowodu wpłaty wadium,
5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie
wnosi zastrzeżeń.
………………………………………….
/czytelny podpis oferenta/ pełnomocnika oferenta/
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
…………………………………….
Miejscowość, data

…………………………………..
/Nazwa i adres oferenta – kupującego/

…………………………………..
…………………………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że rezygnuję z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
samochodu marki MERCEDES-BENZ, nr rejestracyjny FSL N024, rok produkcji
1975, wynikającego z umowy ubezpieczenia – Polisa Nr 338500167345, zawartej
przez Gminę Słubice z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

………………………, data ………………..

……………………………………
/czytelny podpis/

Załącznik nr 3
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
SAMOCHODU POŻARNICZEGO
MARKI MERCEDES-BENZ 911, NR REJESTRACYJNY FSLN024, ROK
PRODUKCJI 1975

Umowa zawarta w dniu ………………………. w Słubicach, pomiędzy:
Gminą Słubice ,ul. Akademicka 1,69-100 Słubice REGON 210 966 792, NIP 598 00
05 172, reprezentowaną przez:
Burmistrza Słubic –Tomasz Ciszewicza,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Rafała Dydaka
zwanym dalej Sprzedającym
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym
§1
1. Zgodnie z ofertą z dnia ……………….. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje
samochód pożarniczy marki MERCEDENS-BENZ 911, nr podwozia 3530767, rok
produkcji 1975, pojemność silnika 3000 cm3, przebieg 332717 km, nr rejestracyjny
FSLN024.
2. Sprzedający oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej
umowy stanowi własność Gminy Słubice, nie ma wad prawnych, nie mają do
niego praw osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani
zabezpieczenia.
§2
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1
niniejszej umowy kwotę w wysokości ………………………. zł brutto (słownie:
………………………………………………………….złotych).
2. Kwota określona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, pomniejszona o wysokość
wpłaconego wadium w wysokości 1 000,00 zł płatna jest przelewem, w całości, w
terminie 7 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT. Podstawa
wystawienia faktury VAT jest podpisanie umowy sprzedaży przez Strony.
3. Wydanie przedmiotu umowy wraz z dokumentami dotyczącymi pojazdu nastąpi
protokolarnie niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i po uiszczeniu całej
kwoty sprzedaży.
§3
Kupujący oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
widział i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego
samochodu, jego właściwości, jego wszystkich parametrów, a także jego wyglądu.

§4
Kupujący zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności związanych
z rejestracją samochodu i zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC
w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
§5
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego
w tym wszelkie należności publicznoprawne (ewentualnie należny podatek od
czynności cywilnoprawnych).
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez
sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla
każdej ze Stron.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5
ZARZĄDZENIE Nr 267/2018
BURMISTRZA SŁUBIC
z dnia 04 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego
pisemnego na sprzedaż ruchomości - samochodu specjalnego pożarniczego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1 Przeznaczam do sprzedaży samochód specjalny pożarniczy stanowiący
własność Gminy Słubice, marki: MERCEDES-BENZ 911, o numerze rejestracyjnym
FSLN024, nr identyfikacyjny (VIN) 3530767, rok produkcji 1975.
§ 2 Powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:
Roman Filończuk – Przewodniczący Komisji,,
Mirosław Krystkowiak - Członek Komisji,
Zbigniew Suchacki – Członek Komisji
Tadeusz Janicki – Członek Komisji
§ 3 Szczegółową organizację i tryb działania komisji przetargowej określa Regulamin
stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4 Zamieścić ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słubice,
2) na stronie internetowej Gminy Słubice,
3) na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach,
§ 5 Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 134/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 14 maja 2018 r.

REGULAMIN
Przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ofertowego pisemnego na
sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Gminy Słubice :samochodu specjalnego
pożarniczego marki MERCEDES-BENZ 911, o numerze rejestracyjnym FSLN024.
§1
Przedmiotem sprzedaży jest:
Samochód specjalny pożarniczy marki MERCEDES-BENZ 911, o numerze
rejestracyjnym FSLN024, nr identyfikacyjny (VIN) 3530767, rok produkcji 1975.
§2
1. Przetarg ogłasza Burmistrz Słubic.
2. Przetarg organizuje i przeprowadza komisja przetargowa.
§3
1. Przed przystąpieniem do przetargu sprzedający dokonuje wyceny samochodu, a
ustalona cena oszacowania stanowić będzie cenę minimalną samochodu.
Wartość przedmiotu przetargu określona będzie przez rzeczoznawcę. Komisja
przetargowa ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego
samochodu, co wynosi 1 000,00zł (słownie tysiąc złotych).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium , które należy wpłacić
na konto urzędu w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37
8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu
25.05.2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w
Słubicach.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium
wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po
odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
4. Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli uczestnik przetargu,
który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
§4
1. Przetarg na sprzedaż samochodu ma formę przetargu ofertowego pisemnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty pisemnej – zgodnie ze
wzorem w Specyfikacji sprzedaży (załącznik nr 1 do Ogłoszenia), musi zawierać
następujące dane oferenta:
a) osoby fizycznej – imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, numer
telefonu,
b) pozostałe osoby i firmy – nazwa, adres siedziby oferenta, numer telefonu,
wypis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo do podpisania oferty
udzielone przez osoby upoważnione, numer NIP i numer REGON,
c) datę sporządzenia oferty,
d) oferowaną cenę brutto i sposób jej zapłaty,
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym pojazdu i
warunkami przetargu określonymi we wzorze umowy ( załącznik nr 3 do
ogłoszenia),
f) kserokopie dowodu wpłacenia wadium,
g) podpis oferenta lub osoby upoważnionej.
3. Oferta zostanie odrzucona jeżeli zostanie złożona po terminie oraz w przypadku,
gdy dokumenty ofertowe są niekompletne, nieczytelne.
4. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Jedynym kryterium przetargu jest cena.
6. Minimalna kwota dla przedmiotowego pojazdu tj. samochodu specjalnego
pożarniczego marki MERCEDES-BENZ 911, o numerze rejestracyjnym FSLN024
– cena wywoławcza wynosi 10 000,00zł brutto (słownie dziesięć tysięcy złotych).
§5
1. Do obowiązków Komisji Przetargowej należy:
a) zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego W Słubicach oraz tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego.
b) udzielenie informacji oferentom,
c) przeprowadzenie przetargu, ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów,
d) dokonanie oceny ofert i proponowanie wyboru jak najkorzystniejszej ważnej
oferty,
e) w przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja
przetargowa zorganizuję kontynuację przetargu w formie licytacji między
oferentami wyznaczając termin licytacji, z kwotą postąpienia nie niższą niż
1 % ceny wywoławczej,
f) sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu.
2. Komisja pełni obowiązki do czasu podpisania umowy kupna-sprzedaży.
§6
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom (małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo), a także
osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym i

faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
członków komisji przetargowej.

§7
1. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się poprzez komisyjne otwarcie ofert.
2. Przetarg wygrywa oferta z najwyższą ceną.
3. Podmiot wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w
terminie określonym przez Sprzedającego. Oferowaną cenę wyłoniony nabywca
zobowiązany będzie uiścić w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

