WOJT GMINY lANCUT
37-1 00 LarlCut
ul. Mickiewicza 2 a

Zalqcznik Nr 1
do zarzqdzenia Nr 30/11
W6jla Gminy laricul
z dnia 24 marca 2011 r.

OGlOSZENIE 0 PRZETARGU
Ogfoszenie 0 pisemnym przetargu ofertowym
na sprzedaz samochodu marki Fiat Uno Van Kat. MR'90 1.2 t, nr rej. RLA 07MK
b~dctcego wfasnoscict Gminy lancut
Nazwa sprzedajqcego :
Gmina taneut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 tancut, NIP 815-16-32-222, REGON 690581790
1. Dane identyfikaeyjne pojazdu :
- marka: FIAT
- model : Uno Van Kat. MR'90 1.2 t
- rodzaj pojazdu : samoch6d ci~zarowy do 3,5 t
- rok produkcji : 1996
- nr rejestracyjny : RLA 07MK
- przebieg : 212 499 km
- pojemnosc silnika : 999 cem
- data I rejestracji : 25 .02.1997 r.
- dodatkowe wyposazenie : komplet opon letnich zuzytyeh w 50 %
2. Ustala si~ cen~ minimalnq sprzedazy przedmiotowego samochodu na kwot~ 1 200 zf brutto
(s~ownie : jeden tysiqe dwieseie z~otych) .
3. Oferta z~ozona w przetargu powinna zawierac :
- nazwisko i imi~ (Iub Firm~) Oferenta, nr NIP (REGON)
- adres zamieszkania Oferenta lub siedziby Firmy
- oferowanq cen~ za przedmiot przetargu
- parafowany wz6r umowy kupna-sprzedazy
- oswiadczenie, stanowiqce za~qeznik Nr 1 do Regulaminu .
4. Ofert~ nalezy zfozyc w zamkni~tej kopercie w Urz~dzie Gminy lancut, ul. Mickiewicza
2a, 37-100 lancut, pok6j Nr 19 I pi~tro, w terminie najp6zniej do dnia 5 maja 2011 r.
do godz. 1000 •
Kopert~ nalezy zaadresowac :
"Oferta na zakup samochodu Fiat Uno Van Kat. MR'90 1.2 t"
5. Oferta z~ozona po terminie zostanie zwr6cona Oferentowi bez otwierania.
6. Otwarcie ofert nastctpi dnia 5 maja 2011 r. 0 godz. 1300 w siedzibie Urz~du Gminy
lancut, pok6j nr 19 I pi~tro.
7. W/w pojazd mozna oglqdac na terenie Publicznego Gimnazjum w Wysokiej, Wysoka 49,
37-100 taneut w dniach od 5 kwietnia 2011 r. do dnia przetargu w godz. 800 - 1400 po
uprzednim uzgodnieniu terminu .
8. Szczeg6fowe informacje oraz dokumenty dotyczctce przetargu mozna uzyskac
w Urz~dzie Gminy lancut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 lancut, pok6j nr 19 I pi~tro, od
Inspektora Beaty Kochman lub pod numerem telefonu (17) 225 62 58 w godz. 800 _16 00
w poniedziafki oraz 700 _15° 0 od wtorku do picttku.

WOJT GMiNY lANCUT
37-100 l.ancut
ul. Mickiewicza 2 a

Zalqcznik Nr 2
do zarzctdzenia Nr 30/11
W6jla Gminy taricul
z dnia 24 marca 2011 r.

REGULAMIN
przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaz samochodu marki Fiat Uno Van Kat. MR'90
1.2 t, nr rej. RLA 07MK, b~dC\.cego wfasnosciC\. Gminy taricut.
1. Przetarg przeprowadzony b~dzie przez Komisj~ PrzetargowC\. powofanC\. przez W6jta Gminy
taricut zarzC\.dzeniem Nr 30/11 z dnia 24 marca 2011 r.
2. Przetargiem obj~ta jest sprzedaz samochodu :
Fiat Uno Van Kat. MR'90 1.2 t, pojemnosc silnika 999 ccml 34 kW (46 KM), rok produkcji 1996
nr rej. RLA 07MK, przebieg 121 499 km, data I rejestracji 25.02 .1997 r.
dodatkowe wyposazenie : komplet opon letnich zuzytych w 50 %
,
Ogfoszenie 0 przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy taricut
www.qminalancut.pl oraz na tablicach ogfoszeri Urz~du Gminy taricut.
3. Ustala si~ cen~ minimalnC\. w wysokosci 1 200 zt brutto.
4. Oferty pisemne w zamkni~tych kopertach z dopiskiem "Oferta na zakup samochodu Fiat Uno Van
Kat. MR'90 1.2 t" nalezy skfadac w Urz~dzie Gminy taricut, w pokoju nr 19, w terminie do dnia
5 maja 2011 r. do godz. 10°0
5. Kazda oferta powinna zawierac :
- nazwisko i imi~ (Iub Firm~) Oferenta, nr NIP (REGON)
- adres zamieszkania Oferenta lub siedziby Firmy
- oferowanC\. cen~ za przedmiot przetargu
- parafowany wz6r umowy kupna-sprzedazy
- oswiadczenie, stanowiC\.ce zafC\.cznik Nr 1 do Regulaminu.
6. Komisyjne otwarcie ofert nastqpi dnia 5 maja 2011 r. 0 godz. 13°° w siedzibie Urz~du Gminy
taricut, pok6j nr 19. przy otwarciu ofert dopuszcza si~ obecnosc oferent6w.
7. W przypadku zfozenia dw6ch lub wi~cej ofert podajC\.cych identycznC\. cen~ zakupu, podmioty je
skfadajC\.ce zostanC\. wezwane pisemnie do zfozenia ofert dodatkowych. SkfadajC\.c oferty
dodatkowe nie mozna zaoferowac ceny nizszej od zaoferowanej w zfozonych ofertach.
8. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po wpfacie pefnej kwoty wynikajC\.cej z przetargu na
rachunek bankowy Urz~du Gminy taricut : Bank Polska Kasa Opieki SA I/O t.ancut 59 1240
26431111 000037781750.
9. Oferent, kt6ry wygraf przetarg pisemny ofertowy ma 7 dni na wpfacenie pefnej kwoty
zaoferowanej w przetargu, poczC\.wszy od daty wysfania pisemnego powiadomienia
o rozstrzygni~ciu przetargu.
10. Umowa sprzedazy samochodu zostanie zawarta niezwtocznie po wpfyni~ciu srodk6w na
rachunek bankowy Urz~du Gminy. Wz6r umowy stanowi zafC\.cznik Nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
11. Zastrzega si~ prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamkni~cia
przetargu bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert. Pracami Komisji przetargowej kieruje
PrzewodniczC\.cy, a w razie jego nieobecnosci Z-ca PrzewodniczC\.cego.

Zalqcznik Nr 1
do Regulaminu przetargu pisemnego oferto· ~tego
na sprzedaz samochodu marki
Fiat Uno Van Kat. MR'90 1.2 t. nr rej . RLA 07MK

... .... ... .. ... .. .. ... .. ..... . ... dnia .. ...... . .... ... .. .... .. .... .. .... .

Imi~

i nazwisko
Adres

Numer REGON .. . ..... . ... .. ... ...... ... .
Numer NIP ....... .. ..... .. .. ...... .... .... .
Telefon kontaktowy

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze zapozna~em si~ z warunkami
post~powania dotyczqCego przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaz
samochodu marki Fiat Uno Van Kat. MR'90 1.2 t, nr rej . RLA 07MK, b~dqcego
w~asnosciq Gminy tancut oraz tresciq projektu umowy kupna-sprzedazy.
Akceptuj~ warunki udzia~u w post~powaniu oraz po zapoznaniu si~ ze stanem
technicznym pojazdu sk~adam ofert~ na zakup samochodu marki Fiat Uno Van
Kat. MR'90 1.2 t za kwot~ :
.. .. .. ... ........ .. .... . .........
(s~ownie

z~

brutto

: ....... ...... .. .. ...... . .... .... . ... .... ....... ......... . ...... .. ..... .. ...... .. ) brutto.

Pod pis oferenta

Zala.cznik Nr 2
do Regulaminu przetargu pisemnego ofertowego
na sprzedaz samochodu marki
Fiat Uno Van Kat. MR'90 1.2 t, nr rej . RLA 07MK

UMOWA SPRZEOAZV SAMOCHOOU - projekt

zawarta w dniu ... .... .... .. .... 2011 r. w tancucie pomi~dzy Gminq tancut ul. Mickiewicza 2a
37-100 tancut NIP 815-16-32-222 REGON 690581790 reprezentowanq przez W6jta Gminy
Zbigniewa toz~, zwanq dalej "Sprzedajctcym" . a
zwanym w tresci umowy "Kupujctcym" a nast~pujqcej tresci :

§1
przedmiotem umowy jest sprzedaz pojazdu :
marka/model : Fiat Uno Van Kat. MR'90 1.2 t
rok produkcji : 1996
nr identyfikacyjny (VIN) : ZFA 14600004906782
nr rejestracyjny : RLA 07MK
§2
Sprzedajctcy oswiadcza, ze pojazd b~dqcy przedmiotem umowy stanowi jego wytqcznq wtasnosc,
jest wolny ad wad prawnych oraz praw os6b trzecich .

§3
Strony ustality wartosc przedmiotu umowy na kwot~ .. . ... ........ . .. . ... ... ... .... .. ... .... .. ... zt brutto
(stownie ....... ..... .............. .... ...... ......... .... ... .. ..... . ...... .. . ...... .).
§4
Sprzedajctcy przenosi na rzecz Kupujctcego wtasnosc pojazdu okreslonego w § 1 niniejszej umowy
za kwot~ okreslonq w § 3 niniejszej umowy, kt6rej otrzymanie Sprzedajctcy kwituje. Kupujctcy kwituje
jednoczesnie odbi6r pojazdu .

§5
Kupujctcy oswiadcza , ze stan techniczny pojazdu jest mu znany
zastrzezen .

nie wnosi do niego zadnych

§6
Strony ustality, ze wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikajqce z realizacji ustalen niniejszej
umowy oraz koszty optaty skarbowej ponosi Kupujctcy.
§7
W sprawach nie uregulowanych w nlnleJszej umowie zastosowanie majq obowiqzujqce w tym
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego .

§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§9
Niniejszq umow~ sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach , z czego 2 egz. dla
Sprzedajctcego i 1 egz. dla Kupujctcego .

KUPUJJ\CY

SPRZEDAJJ\CY

