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Janowice Wielkie, dnia 21 lipca   2014 r. 

Wójt Gminy Janowice Wielkie  ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego 

pn. Samochód specjalny-pożarniczy  Daimler-Benz  LP 813 7.5 t (zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami 

majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe Dz. U. nr 114, poz.761). 

 

1. NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI: Gmina Janowice  Wielkie  ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice 

Wielkie 

2. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETRAGU: Gmina Janowice  Wielkie  ul. 

Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie pokój nr 15, dnia  4 sierpnia  2014 r. godz. 9
15  

 

3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY SKŁADNIK 

RZECZOWY MAJĄTKU RUCHOMEGO: Urząd Gminy w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2  , 

po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 75-75-15-124  w godzinach pracy Urzędu. 

4. PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY JEST: Samochód specjalny –pożarniczy Daimler Benz LP 

813 7.5 t 
- nr VIN 31805314634394 

- pojemność silnika /moc  -5638ccm/131KM 

- rok produkcji 1979 

- wskazanie licznika 27297 km 

-kolor-czerwony 

-dop. masa całkowita /ładowność 7490 kg/3120 kg  

- liczba cylindrów- 6 

-data pierwszej rejestracji-1980/07/30 (w Polsce 2010/01/22 

 -okres eksploatacji pojazdu 80/07/30-14/05/07  405 mies 

-opis rodzaju pojazd- pożarniczy 

-charakter wykorzystania-ochotnicza straż pożarna 

- rodzaj zabudowy- specjalna 

-rodzaj kabiny –krótka 3 osobowa 

-liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów -   2/4x2/manualna  

-długość/wysokość/szerokość -5610/2300/2750mm 

- stan zużycia opon ok. 20% 

 
5. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:  
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  1000 zł (tysiąc    
złotych) wpłacone na konto Urzędu-Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze   Nr 
konta bankowego: 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360.   
- Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.  
- Wadium powinno byd wniesione przed upływem terminu otwarcia ofert.  
- Do ofert należy dołączyd potwierdzenie przelewu.  
6. WARTOŚĆ WYCENY I CENA WYWOŁAWCZA.  
Cena wywoławcza wynosi 15 000,00 zł brutto (słownie piętnaście  tysięcy  złotych 00/100 brutto).  
7. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA:  
a. Ofertę należy przygotowad wg wzoru załącznik nr1. dostępnego w siedzibie gminy lub na stronie 
BIP Gminy Janowice Wielkie www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/ 
  w zakładce zapytanie ofertowe do 30 tys. euro rok 2014 r. .  
b. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.  
c. Oferta złożona po terminie  zostanie odrzucona.  

http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/
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Do przetargu mogą przystąpid osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej.  
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia kopii 
dowodu tożsamości.  
Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne, prowadzące działalnośd gospodarczą 
są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wpisów z właściwego dla danego podmiotu 
rejestru.  
d. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem: 

 

Oferta w odpowiedzi na ogłoszenie pn. Wójt Gminy Janowice Wielkie  ogłasza przetarg na sprzedaż 

zbędnego składnika majątku ruchomego pn. Samochód specjalny-pożarniczy  Daimler-Benz  LP 

813 7.5 t 
 
 
8. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA:  
Ofertę należy złożyd w Urzędzie Gminy Janowice  Wielkie  ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie 

pokój nr 10 do  dnia 4 sierpnia  2014 r. godz. 9
00   

Okres związania z umową 30 dni. 
 
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę brutto. Oferta jest wiążąca 
przez okres 30 dni. W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą ceną, 
oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji 
między tymi oferentami. O terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji oferenci zostaną 
poinformowani na podane przez siebie nr fax-u oraz na podane przez siebie nr telefonów.  
9. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.  
10. Zgodnie z § 13 pkt. 10 łącznie z § 15 i § 18 rozporządzenie rady ministrów z dnia 21 maja 2010r. W 
sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w którym są jednostki 
budżetowe dz. Nr 114, poz. 761 informujemy że:  
a. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.  
b. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone 
zwraca się w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.  
c. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.  
d. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od 
zawarcia umowy sprzedaży.  
e. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli;  
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta 
- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w §16 ust.1, lub przez oferenta, który nie wniósł 
wadium,  
- o odrzuceniu ofert komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.  
11. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.  
Po sporządzeniu umowy kupna – sprzedaży jest zobowiązany zapłacid cenę nabycia w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od nią zakooczenia postępowania.  
Wydanie pojazdu  nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu 
środków na konto sprzedającego.  
Wzór umów i formularz ofertowego dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Janowice Wielkie i  na 
stronie BIP Gminy Janowice Wielkie.  
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12. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Dodatkowych informacji udziela: Pan Artur Górnicki – (tel. 75-75-15-124/185/285 wew. 117),  e-

mail inwestycje@janowiceielkie.eu w dni  powszednie  w  godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30. 

 
Dokumenty do pobrania : 
-załącznik 1- formularz ofertowy.  
 

 

                     WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE 

                   /-/KAMIL KOWALSKI 
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