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REGULAMlN
pisemnego przetargu ofeńoye_gg nieograniczonegona sprzedaż samochodu pożarniczego

marki star zoo, nr-ńi. cżłsrgł] uęaącógo własnością Gminy Dąbrowa Zielona,

§1
przedmiotem pżetargu będzie samochód piżarniczy Star 266 GBA 2,5/8 nr rej, CzA9194

będący własnością ćńińv 9ąo]9ry" zńiońa, rok produkcji 1976 _ samochód dotychczas

uŻytńowany pvezjednostkę OSP Ulesie,

§2

Przetarg prowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Wójta Gminy

Dabrowa Zielona.
§3

1. przetarg na sprzedaz samochodu ma formę przetargu ofeńowego nieograniczonego,

2. Jedynym kryterium przetargu jest cena,

3. Kwota minimalna s prz"a^iy samochodu wynosi 18 ooo,0o zł (brutto) , (słownie złotych:

osiemnaście tysięcy), u.i"r" śię waoiuń iov. xwoty minimalnej w wysokości 1,800,00zł (

słownie złotych: jeden tysiąc osiemset),
4, wadium powinno byó wpłacone na konto Bank spółdzielczy w koniecpolu .oddział 

w Dąbrowie

Zielonej, nr rachunkr!. ąz'8zgl 1013 2101 0o0o 0013 0001 z adnotacją: ,,Wadium - sprzedaż

samocńodu STAR 266 ,, do dnia 27.08.2018 r. do godz. 1 1,00

5. oferentom, ktorych ofeńa nie została wybrana, wniesione wadium zostanie zwrócone

niezwłocznie w całości na ten sam rachu n"ń, ,. którego została dokonana wpłata' chyba ze

oferent zastrzeże na piśmie, że zwro,1wadium powińien być dokonany na inny wskazany

rachunek.
6. wadium jest zwracane oferentowi, który wygrał przetarg jezeli do zawarcia umowy nle

dojdzie zprzyczyn niezaleznych od oferenta,

7. Wadium wniesione przezóferenta, ktory wygrał pzetarg jest zaliczane na poczet ceny

nabycia,
8. Wadium nie jest zwracane jeżeli:

1) oferent, ktory wygrał przetarg uchylił się od podpisania umowy,

2) oferent nie wpłacTł caiości ceny naoycia samocho du przez ustalonym terminem podpisania

umowy,

§4

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest iłoźenie ofeńy w formie pi9ęTPj w Punkcie

obsługi lnteresanta Urzędu cminy"pąnrowa Zielona, ul. Pl. KoŚciuszki 31, 42-265 Dąbrowa

Zielona.
2. ofeńy pisemne w zamkniętych kopeńach z _dopiskiem ,,ofeńa na zakup samochodu

pożarniczego srAn 266 GBA,;ńarezv-ŚńaJaćw^puńt<cie obsługi interesanta Urzędu GminY
'Óąbrowa Zi-elona do dnia 27.a8.2a18 r, godz, 11,00,

3. Każda ofeńa powinna zawieraó"

1) Nazwisko i imię/nazwa oferenta,
2) adres zamieszkania oferenta lub siedzibę firmy,

3) PESEL/NIP, REGoN,
4) dowod wpłaty wadium,



5) oferowana cenę za przedmiot.pzetargu (nie niższąniz kwota minimalna), wzór formularza

oi"ńo*"go stanowi załączniknr 1 do niniejszego regulaminu.

6) oświadczenie o =^pó.n^niu 
się z reguliminem pzetargu (załączniknr 2 do niniejszego

regulaminu).
4. Brak któregokolwiekzzałączników eliminuje zlożonąofeńę zudziaNu w przetargu,

§5

1. Komisyjne otwarcie ofeń nastąpi w siedzibió urzęou GminY Dabrowa Zielona' Pokój nr 12 w dniu

27 .08.201a r. o Óooz. 1 1 .15. izy otwarciu ofeń óopuszcza się obecność oferentów,

2. W przypadku złoźenia dwoch rownorzędnych cenowo ofeń (dotyczy tylko ofeń

najkorzystniejszych) zostaną oni wezwanl do złożenia _ w wyznaczonym przez komisje terminie _

ofeń dodatkowych.
3, Zwycięzcą zbstaje osoba oferująca najwyższą kwotę,

4. osoba wyłoniona w przetargu zostańie ."pio.ro* do podpisania umowy w Urzędzie Gminy

Dabrowa zielona w terminie ustalonym ó;;=śpzedającego (nie dłuższym niż7 dni od otrzymania

zawiadomienia),
5. Pzekazanie samochodu następuje protokołem zdawczo

Óferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Urzędu

ogłoszeniu o przetargu.

§6

1.AoŻeniejednejważnejofeńywystarczadoprzeprowadzeniapzetargu.
2. Jeżeliw podanymterńinie nie wpłynie żadnaofeńa lub żadna zofeń nie przekroczy ceny

minimalnej, przetarg zostanie unieważniony,

z "r1,3t"
mgr MaĘeńta Surtej

Zastępca Wójta

- odbiorczym po dokonaniu przez

Gminy Dąbrowa Zielona podane w


