
 

Wójt Gminy Łączna ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony 

na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266  GBAM  2.5/16/8 

 

            Wójt Gminy Łączna zaprasza do składania ofert w III pisemnym przetargu 

nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR 266  GBAM  2.5/16/8. 

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego: 
Gmina Łączna z siedzibą w Czerwonej Górce 1B. 26-140 Łączna 

Tel. 41 2548 960 

e-mail.: urzad@laczna.pl  

 

2. Przedmiot sprzedaży: 
Marka i typ samochodu – STAR 266 GBAM 2.5/16/8 

Rok produkcji – 1988 

Stan licznika-  22 459 km 

Paliwo – ON 

Numer VIN - 7419832 

Dane uzupełniające: 

Samochód sprawny. 

Posiada ważny przegląd techniczny (do 31.08.2022) oraz ważne ubezpieczenie 

komunikacyjne (do 03.05.2022) 

 

3. Cena wywoławcza pojazdu: 
22 000,00 zł (słownie : dwadzieścia dwa tysiące zł) 

 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód: 
Samochód można oglądać w garażu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Łączna 115. 

do dnia 10 grudnia 2021 r. Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr 506 231 413 

druh Naczelnik – Michał Piwowar. 

 

5. Warunki przystąpienia do przetargu: 
Sprzedający nie wymaga złożenia wadium. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

ogłoszenia. 

 

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Łączna, Czerwona 

Górka 1B. 26-140 Łączna oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu 

pożarniczego marki STAR 266” oraz „Nie otwierać przed godziną 11.15 dnia 14.12.2021 r.”. 

Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 grudnia 2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie 

Urzędu Gminy Łączna Czerwona Górka 1B. 26-140 Łączna. 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 11.15 w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Łączna. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego oferenta i zaoferowanie ceny 
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równej sumie ceny wywoławczej. 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy 

je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może być 

niższa od zaoferowanej kwoty pierwotnej. 

Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę. 

 

7. Informacje dodatkowe: 
1. Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Mirosław 

Kopytek – Sekretarz Gminy Łączna w godzinach pracy Urzędu, nr. tel. 41 2548 961  

e-mail.: m.kopytek@laczna.pl 

2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży wg załączonego 

wzoru – zał. Nr 2. 

3. Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy Łączna w  Banku Spółdzielczym w Suchedniowie: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001 w terminie 7 dni  po wyborze jego oferty jako 

najkorzystniejszej . Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku 

bankowym w terminie. 

4. W przypadku niewpłacenia ofertowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, 

Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy. 

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym 

niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. 

6. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 

Nabywca. 

7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego 

bez podania przyczyny. 

  

 
 
 
 
       …………………………… 
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 Załącznik nr 1  

do ogłoszenia 

Dane oferenta:  

 

………………………………………………………………………………..  

Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba firmy)  

 

………………………………………………… 

Numer PESEL  

…………………………………………………  

Numer NIP  

………………………………………………….  

Numer REGON  

………………………………………………… 

 Numer telefonu  

………………………………………………… 

 Adres e-mail  

 

                                                                                             Gmina Łączna  

                                                             Czerwona Górka 1B. 

                  26-140 Łączna    

 

 

OFERTA 
 

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu przetargowym na sprzedaż samochodu  

 

strażackiego …………………………………………………..………………………           

 

Oferuję zakup ww. pojazdu za kwotę …………………………… zł  

 

słownie:  ………………………………………………………………………………  

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi dla niniejszego postępowania 

oraz wzorem umowy i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 

umowy w terminie określonym przez Sprzedającego.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem 

sprzedaży i nie wnoszę zastrzeżeń w tym zakresie. 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

4. Zobowiązuje się zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Łączna, w terminie 7 po wyborze oferty. 

 

 

 

……………………………………………. 

                                                                                                  data i podpis Oferenta 



Załącznik nr 2 

do ogłoszenia 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY 
 

zawarta w dnia …………………….. w Łącznej pomiędzy:  

 

„Sprzedającym” – Gminą Łączna z siedzibą w Czerwonej Górce 1B. 26-140 Łączna            

NIP: 663-18-67-303, którą reprezentuje:  

Wójt Gminy Łączna – Romuald Kowaliński  

          przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Alicji Miernik 

a  

„Kupującym” 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

PESEL: …………………………….. NIP: ……………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: …………………………………………………………….  

 

 

 

§1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:  

marka/model ……………………………………. rok produkcji 

………………………………. nr VIN (nadwozia) …………………………………… 

kolor………………………………………… nr rejestracyjny ………………………  

przebieg ………………………………… km  

 

§2 
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia.  

 

§3 
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę …………………………… zł. 

słownie zł: ……………………………………………………………………………………  

 

§4 
1. Strony oświadczają, że Kupujący zapłaci Sprzedającemu przelewem cenę sprzedaży 

pojazdu określoną w §3.  

2. Wydanie Pojazdu Kupującemu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

 

§5 

Sprzedający oświadcza, ze pojazd nie ma wad technicznych, które mu są znane, i o których 

nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu             

i nie wnosi zastrzeżeń. 

 

§6 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy obciąża Kupującego.  



 

§7 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§8 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Sprzedającego, jeden dla Kupującego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedający:                                                                                                           Kupujący: 
 

 

 
 


