
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.291.2018 
                                                                                                                             Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 17.08.2018 

 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Dabrowa Zielona ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż 

samochodu pożarniczego marki STAR 200 GBA 2,5/8, 

 
 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

                                                                                                                                                              
Gmina Dąbrowa Zielona ul. Pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona,  tel. 34/3555018-19 

  
2. Miejsce i termin przetargu: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego, pokój nr 12, w dniu 31.08.2018 r. o godz. 11.30, 

przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy.. 

 
3. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:  

Po uprzednim uzgodnieniu terminu z: Tadeusz Ciastko Prezes OSP Dąbrowa Zielona,                  
nr tel. 608640522. 

 
4. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu: 
 

Marka i model – STAR 200 GBA  2,5/8               

Numer identyfikacyjny /VIN/ - 71488         

Pojemność silnika - 6842 cm³                         

Moc silnika -  /110 kW (150 KM)                           

Opis  pojazdu - pożarniczy  
Stan licznika - 76740  

Kolor nadwozia - czerwony 

Paliwo - ON  
Skrzynia biegów - manualna 

Rok produkcji - 1989  
Rok zabudowy - 1989. 

 

5. Cena wywoławcza wynosi 15 000,00 zł brutto (słownie złotych: piętnaście tysięcy). 

 

6. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej,  w kwocie 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 

pięćset) należy wpłacić na konto Sprzedającego w  Banku Spółdzielczym  Koniecpol Oddział 

Dąbrowa Zielona,   nr rachunku: 47 8276 1013 2101 0000 0013 0001  
Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.  
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub 

zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.  
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

 
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zamkniętej kopercie z opisem „ Oferta na 

zakup samochodu pożarniczego marki STAR 200 GBA" w Punkcie Obsługi Interesanta  Urzędu 

Gminy Dąbrowa Zielona do dnia 31.08.2018r do godz. 11.00: 
 

1) oferty (załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu),  
2) oświadczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu),  
3) dowodu wpłaty wadium. 



 

8. Oferta zostanie odrzucona jeżeli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić 

do uznania jej za nową ofertę. 

 

9. Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

 

10. Oferent,   którego   oferta   została   wybrana   zobowiązany   jest   do   zapłacenia   ceny  
nabycia w ciągu siedmiu dni od dnia pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty na rachunek 

Sprzedającego nr 47 8276 1013 2101 0000 0013 0001 

 

11.Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

 

12.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert bez podania przyczyn. 

 

13.Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący. 

 

14. Cena za przedmiot przetargu oferowana w złożonych ofertach nie może być niższa 

niż cena podana w opisie przedmiotu przetargu. 

 

15. Formularz ofertowy kupna samochodu pożarniczego można pobrać w Urzędzie Gminy Dąbrowa 

Zielona,  pokój nr 12. 

 
 

 


