
PR.5.2011.ZP 
Burmistrz Gminy i Miasta w W ęglińcu 

ul. Sikorskiego 3 
telefon (075) 77 12 556, 7711 435, fax (075) 7712551 

ogłasza 
V przetarg nieograniczony na sprzedaŜ specjalnego samochodu poŜarniczego marki JELCZ model 

005M 
Opis przedmiotu sprzedaŜy: 
- MARKA : Jelcz                                                  - Rok produkcji: 1982 
- Rodzaj pojazdu – samochód poŜarniczy            - Moc silnika – 150 kW 
- Rodzaj nadwozia - specjalne poŜarnicze            - Rodzaj paliwa – olej napędowy    
- Nr rejestracyjny: DZG 82LH                              - Model 005M 
- Nr podwozia – 07673                                          - Pojemność – 6842 cm3 
Brak badań technicznych-badania techniczne upłynęły – 31.05.2010r. 
Ubezpieczenie OC waŜne do dnia 31.12.2011r. 
I przetarg – 18.08.2011r. II przetarg – 08.09.2011r. , III przetarg – 05.10.2011r., IV przetarg – 
09.11.2011r. 
Cena wywoławcza – 5.000,00 zł 
Wadium wynosi -  250,00 zł 

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na samochód OSP” naleŜy złoŜyć do dnia 
25 listopada 2011r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. 
Sikorskiego 3. 
Otwarcie ofert 30 listopada 2011 roku  o godzinie 10:30  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w 
Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3. 
 
Warunki Przetargu: 

1) Wpłacenie wadium do 25 listopada 2011 roku przelewem na nr konta bankowego – Bank 
Spółdzielczy Pieński o/Węgliniec – 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070. Termin ten dotyczy 
faktycznego wpływu środków na konto urzędu. W tytule wpłaty proszę wpisać „Wadium na 
samochód OSP”.  

2) Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zalicza się na poczet ceny 
nabycia w/w pojazdu: 

3) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone 
bezpośrednio po dokonaniu wyboru ofert; 

4) Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeŜeli oferent, którego oferta została wybrana  uchyli 
się od zawarcia umowy ; 

5) Przetarg jest waŜny bez względu na ilość złoŜonych ofert. 
6) Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 
7) Oferta jest składana pisemnie i powinna zawierać: 

• imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, numer telefonu 
• datę sporządzenia oferty 
• oświadczenie oferenta, Ŝe zapoznał się z przedmiotem przetargu i nie wnosi uwagi do jego 

stanu, 
• oferowaną cenę brutto 
• do ofert naleŜy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium , 

8) Oferta moŜe zostać odrzucona gdy: 
• zostanie złoŜona po terminie 
• nie odpowiada warunkom określonym w ogłoszeniu 

9) Ustala się termin zawarcia umowy kupna – sprzedaŜy na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
10) W przypadku zaoferowania tej samej ceny przez kilku oferentów zostanie przeprowadzona 

licytacja pomiędzy tymi oferentami.  
Przedmiot przetargu moŜna obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Krzysztofem Magda 
Prezesem OSP Jagodzin  – tel 666 120 531. 
Węgliniec 15.11.2011r. 



 


