
ZARZĄDZENIE NR 121/2020 

Wójta Gminy Kroczyce 

z dnia 8 października 2020r. 

 

w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki JELCZ, model 004, nr rejestracyjny 

SZA R913, rok produkcji 1987 stanowiącego własność Gminy Kroczyce.  

Na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713). 

Wójt Gminy Kroczyce 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłoszam drugi przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki 

JELCZ, model 004, nr rejestracyjny SZA R913, rok produkcji 1987 stanowiący 

własność Gminy Kroczyce. 

2. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku  

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Do przeprowadzenia drugiego pisemnego przetargu publicznego nieograniczonego 

wyznaczam komisję w składzie: 

1. Dariusz Pluta – Przewodniczący Komisji 

2. Grażyna Masłyka - Członek Komisji 

3. Justyna Lassak  – Członek Komisji 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska.   

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

       

 

 

   

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 121/2020 

z dnia  8 października 2020r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy Kroczyce 

 

ogłasza drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki 

JELCZ, model 004, nr rejestracyjny SZA R913 stanowiącego własność Gminy 

Kroczyce. 

1. Nazwa i siedziba Urzędu, organizator przetargu: 

 

Gmina Kroczyce 

ul. Batalionów Chłopskich 29 

42-425 Kroczyce  

Tel./fax. 34 3152150-5 

Adres strony internetowej www.kroczyce.bip.jur.pl, www.kroczyce.pl 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia drugiego przetargu: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2020r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu 

Gminy Kroczyce, II piętro, sala nr 15. 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe 

majątku ruchomego: 

 

Samochód pożarniczy marki JELCZ, model 004, nr rejestracyjny SZA R913, rok 

produkcji 1987 stanowiący własność Gminy Kroczyce można obejrzeć od dnia 

ukazania się ogłoszenia do dnia 13 listopada 2020r. na terenie  Bazy Komunalnego 

Zakładu Budżetowego w Kroczycach po uprzednim uzgodnieniu  tel. 34 3152150-5 

wew. 46 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30. 

 

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: 

 

Marka:       JELCZ 

Model:       004 pożarniczy 

Nr VIN      SUJP325DSH0015034 

Rok produkcji:     1987 

Pojemność silnika    11100 ccm 

Moc silnika      154kW 

Rodzaj silnika/typ    z zapłonem samoczynnym / SW 400 

Masa własna      9550 kg 

Dopuszczalna masa całkowita   15700 kg 

Nr rejestracyjny     SZA  R913 

Stan licznika      24742 km 

Pojazd zarejestrowany na:   Urząd Gminy Kroczyce 

       ul. Batalionów Chłopskich 29 

42-425 Kroczyce  

http://www.kroczyce.bip.jur.pl/


 

 

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia: 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny     

wywoławczej. 

 

Wadium w wysokości 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych) wnosi się 

wyłącznie  przelewem na rachunek bankowy: 69 8277 0002 0030 0000 4269 0002 

Bank  Spółdzielczy Szczekociny / Filia Kroczyce z dopiskiem „Wadium na JELCZA 

pożarniczego”. 

 

Oferent obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do wyznaczonego terminu 

składania ofert, tj. do dnia 10 listopada 2020r. do godz. 15.00. 

 

Termin wpłacenia wadium uznaje się za zachowany jeżeli przed jego upływem 

zostanie uznany rachunek bankowy Gminy Kroczyce. 

  

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 

odrzucone, zwraca się w terminie 3  dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 

odrzucenia oferty. 

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli 

się od zawarcia umowy sprzedaży. 

 

6. Cena wywoławcza  

 

Cena wywoławcza dla sprzedaży samochodu marki JELCZ, model 004 pożarniczy,  

nr rejestracyjny SZA R913 wynosi 6 200,00 zł w tym podatek VAT (słownie: sześć 

tysięcy dwieście złotych).   

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: 

 

Oferta winna być nie niższa niż cena wywoławcza i zawierać następujące dokumenty: 

1) Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu – 

załącznik nr 1 do ogłoszenia, oferta powinna być podpisana przez osoby 

upoważnione pod rygorem nieważności. 

2) Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz stanem 

technicznym pojazdu – załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu. 

3) W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzania danych osobowych załącznik nr 3 do ogłoszenia  

o przetargu. 

  

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 

 

a) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 10 listopada 

2020r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 



42-425 Kroczyce w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Kroczyce,  

ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce z dopiskiem:  

 „Przetarg na sprzedaż samochodu marki JELCZ, model 004 pożarniczy,  

nr rejestracyjny SZA R913” . 

b) w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje 

data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do siedziby Urzędu Gminy Kroczyce.  

c) oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 

 

9. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

 

10.  Informacje o Regulaminie przetargu: 

 

1) Rozpoczynając przetarg komisja przetargowa: 

a) Stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, 

b) Ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wadium we 

wskazanym terminie, miejscu i formie, 

c) Otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym  

w ogłoszeniu o przetargu. 

2) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu   lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium, 

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 7, lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień 

mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

3) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

4) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

5) Komisja przetargowa wybiera ofertę, w której zaoferowano najwyższą cenę. 

6) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą – najwyższą cenę, 

Urząd ogłasza przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 

7) Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w pkt. 10.6 o terminie 

dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego. 

8) W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają kolejne 

postąpienia ceny powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki 

mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 

9) Wysokość postąpienia określa się w wysokości 10 % ceny. 

 

11.  Terminy zawarcia umowy sprzedaży: 

 

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce, ul. Batalionów 

Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

 

Umowa sprzedaży zostanie zawarta z Gminą Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 

42-425 Kroczyce. 

 

12. Pozostałe informacje: 

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy sprzedaży.  

 



Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę 

ceny nabycia. 

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kroczyce  

ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce lub telefoniczne 34 3152150-5 wew. 

46. 

 

Samochód nie podlega gwarancji. Nie ma możliwości reklamacji oraz zwrotu 

zakupionego samochodu. 

 

 


