
ZARZĄDZENIE NR 443/2016
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie pisemnego przetargu nieograniczonego samochód osobowy  marki 
DAEWOO-LANOS, rok produkcji 1999, o numerze rejestracyjnym ODV 3066, stanowiący własność Gminy 
Krapkowice.

§ 2. Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1 w składzie:

1) Harald Brol - Sekretarz Gminy Krapkowice,

2) Ryszard Patej - Skarbnik Gminy Krapkowice,

3) Zdzisław Tupko - Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach.

§ 3. Do zadań Komisji Przetargowej należy:

1) przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o przetargu,

2) przeprowadzenie przetargu,

3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu,

4) podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu.

5) przygotowanie umowy kupna- sprzedaży.

§ 4. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do zarządzenia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 443/2016

Burmistrza Krapkowic

z dnia 6 lipca 2016 r.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

marki DAEWOO-LANOS

Nazwa sprzedającego:

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17,  47-303 Krapkowice

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki DAEWOO-LANOS,
o numerze rejestracyjnym ODV 3066.

Cena wywoławcza samochodu wynosi: 272zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa złote).

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: DAEWOO-LANOS  1,5 S/KAT

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Nr rejestracyjny: ODV 3066

Rok produkcji: 1999r.

Rodzaj nadwozia: samonośne 5 drzwiowy

Nr identyfikacyjny (VIN): SUPTF69VDXW047329

Nr silnika : A15DMS013705R

Kolor powłoki lakierniczej: srebrny metalik

Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym

Pojemność skokowa /Moc silnika: 1498 cm3

Moc silnika: 73,20 KW

Rodzaj paliwa: benzyna

Skrzynia biegów/liczba biegów: manualna/5

Przebieg: 121 225 km (samochód jest niesprawny technicznie, posiada naklejone napisy
Straż Miejska, ponadto pojazd wyposażony jest w belkę sygnalizacyjną)

Data pierwszej rejestracji: 1999.07.28

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3-Maja 17, 47-303 Krapkowice  pokój  nr 27

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 29.07.2016 r. o godz. 10.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do dnia 28.07.2016 r.,
do godz. 14.00, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (pokój nr 28).
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres sprzedającego
z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki DAEWOO-LANOS. Nie otwierać przed
dniem 29.07.2016 r. godz. 10.00”
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Pozostałe informacje:

1. Samochód można oglądać w dniach od 07.07.2016 r. do 28.07.2016 r., na parkingu przy ul. Księdza
Koziołka 35  w Krapkowicach w godzinach od 9.00 do 13.00

2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia spośród
biorących udział w przetargu.

3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo 
przeprowadzona licytacja ustna.

6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym
przez prowadzącego przetarg.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży
oraz zapłaceniu ceny nabycia w formie przelewu na rachunek bankowy Gminy Krapkowice :
93 8884 0004 2001 0000 7777 0001 lub wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach.

Osoba do kontaktów:

Zdzisław Tupko – Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach, tel. 77/ 44 66 843,
email:strazmiejska@krapkowice.pl

Id: 70CFBEFC-968B-478D-924B-82A4EE328371. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 443/2016

Burmistrza Krapkowic

z dnia 6 lipca 2016 r.

Krapkowice, dnia ………………………..

……………………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………………………

(adres)

……………………………………………

(PESEL/NIP)

……………………………………………

(telefon kontaktowy)

OFERTA

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w 
ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO-LANOS stanowiącym załącznik  
nr 1 do Zarządzenia Nr 443 /2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 06.07.2016 r.

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym

pojazdu składam ofertę na zakup samochodu marki DAEWOO-LANOS o numerze

rejestracyjnym ODV 3066 za:

kwotę brutto: ………………………..….……………………………………………………..

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………….

(podpis oferenta)
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