
ZARZĄDZENIE Nr 106/2022 
WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie : sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR nr. rej. SKA 708 N

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego samochód 
pożarniczy marki STAR 266, będący własnością Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka i powołuje 
się komisję przetargową.

§2
1. Ustala się cenę wywoławczą samochodu pożarniczego, o którym mowa w §1 na kwotę 
15.000,00 zł brutto.
2. Ustala się treść ogłoszenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do 
zarządzenia.
3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
4. Ustala się formularz ofertowy przetargu stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§3
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję przetargową w składzie:

a. Jakubiak Anna -przewodnicząca
b. Kozłowski Hubert- zastępca przewodniczącego
c. Kobyłecki Marek- członek
d. Agnieszka Adamczyk- członek
e. Anna Bigos - członek 

§4

1. Zadaniem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu oraz podanie do 
publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu.
2. Komisja przeprowadza przetarg w obecności co najmniej trzech członków.
3. Pracami komisji kieruje przewodniczący a w czasie jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego.

§5
1. Wzór umowy sprzedaży samochodu pożarniczego stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłacie pełnej 
kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w terminie 
7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

§6 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Rawa Mizuwiecka
Michał Michalik



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106 /2022
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16.12.2022.r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka 
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka ul. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka tel.
46 814 42 41, e-mail: sekretariat@rawam.ug.gov.pl

2. Przedmiot przetargu:
Marka: STAR 266

Nr rej. SKA 708N

Rok produkcji: 1984 rok

Nr VIN: 4113125

Rodzaj pojazdu : pojazd specjalny

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Pojemność i moc silnika : 6842,00 cm 3, 110 kW

Rodzaj zabudowy: podstawowa zabudowa do przewozu motopompy i węży pożarniczych 

Stan licznika: 14 560 km.

Dopuszczalna masa całkowita - 12 350 kg

Ubezpieczenie OC do 31.12.2023 r.

3. Tryb przetargu:
Przetarg pisemny nieograniczony.

4. Cena wywoławcza:
- 15 000,00 zł brutto (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100)

5. Uczestnictwo w przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do
28 grudnia 2022 roku do godziny 9.00
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta
- numer PESEL, REGON i NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- oferowana cenę
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu 
przetargu
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.
Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.

mailto:sekretariat@rawam.ug.gov.pl


Wzór formularza oferty stanowi załącznik Nr 3, natomiast wzór umowy załącznik Nr 4 do 
Zarządzenia Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. Formularz dostępny jest na stronie internetowej 
www.rawam.ug. gov. pl.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem 
"Przetarg- samochód pożarniczy” w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 
3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka w terminie do 28 grudnia 2022 roku do godziny 9.00. W 
przypadku ofert przesłanych pocztą lub firmą kurierską decyduje data wpływu do Urzędu 
Gminy.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
- zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza,
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który 
nie wniósł wadium,
- nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź 
budzą inna wątpliwość.

Wpłaty wadium w kwocie 3.000,00 zł należy dokonać przelewem na konto: Gminy Rawa 
Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie nr 24 9302 1027 2601 6447 2000 0050 
z dopiskiem "Wadium - samochód pożarniczy” przed upływem terminu składania ofert 
(tj. najpóźniej w przeddzień terminu otwarcia ofert tzn. do 27 grudnia 2022 roku). Wadium 
płacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu 7 dni 
roboczych od daty dokonania wyboru oferty, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia. Jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od 
zawarcia umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia, wadium przepada na rzecz sprzedawcy 
(Urzędu Gminy), a przetarg zostaje unieważniony.

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
W/w samochód można oglądać przy siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wNiwnej 
po uzgodnieniu terminu - tel. kontaktowy: 46 814 42 41. Stan zużycia pojazdu jest adekwatny 
do jego wieku oraz przebiegu.

7. Inne informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Rawa 
Mazowiecka (sala konferencyjna). Pojazd zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę 
ponad cenę wywoławczą. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona 
niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia 
pojazdu przed podpisaniem umowy sprzedaży, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 
od przeprowadzenia przetargu. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie 
po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłacie kwoty nabycia. Wszelkie informacje na temat 
pojazdu można uzyskać pod numerem telefonu: 46 814 42 41.Ogłoszenie o wyniku przetargu 
zastanie zamieszczone w BIP Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rawa 
Mazowiecka.

WÓJT GMINY
Rawa
Michał



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2022
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16.12.2022r.

REGULAMIN 
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego 

§1

1. Organizatorem przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej przetargiem jest 
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka.

§2

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto: Gminy Rawa 
Mazowiecka w Banku Spółdzielczym Mszczonów nr 24 9302 1027 2601 6447 2000 
0050.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi 
niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni na rachunek bankowy, z którego została 
dokonana wpłata.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia.

4. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się:
- z regulaminem przetargu i jego akceptacją,
- ze stanem technicznym pojazdu oraz jego akceptacją.

5. Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu do podpisania umowy sprzedaży. W przypadku uchylenia się 
uczestnika od podpisania umowy - wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Rawa 
Mazowiecka i nie podlega zwrotowi.

§3

1. Wpływ jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.
2. Celem przetargu jest pozyskanie najwyższej ceny ze sprzedaży w/w pojazdu.
3. Jeżeli dwie lub więcej ofert z najkorzystniejszą ceną będzie zawierać tę samą cenę, 

organizator przetargu może wezwać oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Cena 
zaoferowana w ofercie dodatkowej nie może być niższa niż cena poprzednio 
zaoferowana pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia oraz 
podpisaniu umowy.

§4

1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia bez podania 
przyczyny.

Michał



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106 /2022
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16.12.2022.r.

FORMULARZ OFERTOWY

do przetargu na:

Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266 nr. rej. SKA 708N

................................................... ,dnia..................2022 rok

DANE OFERENTA

Imię i Nazwisko/nazwa:..............................................................................................................

Adres/siedziba:.............................................................................................................................

PESEL/REGON:.......................................................................................................................

NIP:................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy:....................................................................................................................

Składam ofertę na zakup samochodu pożarniczego: STAR 266 nr. rej. SKA 708N

za cenę :.....................................................zł (brutto)

(słownie:...................................................................................................................................... )

Jednocześnie oświadczam, iż :

- zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o 

przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 266 nr. rej. SKA 708N, 

- akceptuję warunki udziału w ww. przetargu,

- zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu,

- zapoznałem się i akceptuję treść wzoru umowy sprzedaży,

W załączeniu :

- dowód wniesienia wadium

Podpis osoby/ osób upoważnionych do złożenia oferty



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 106 /2022
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16.12.2022.r.

UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu .....................r, w Rawie Mazowieckiej pomiędzy:

Urzędem Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, 
NIP: 835-10-18-610, reprezentowaną przez:
Pana Michała Michalika - Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, 
zwaną dalej „Sprzedającym"
a 

zwanym dalej „Kupującym".
§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
samochód pożarniczy marki: STAR 266
Rok produkcji: 1984 rok
Nr rejestracyjny: SKA 708N
Nr identyfikacyjny (VIN): 4113125

§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest 
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę brutto: 
.........................złotych (słownie:................................................złotych 00/100)

§4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy za 
kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje 
jednocześnie odbiór pojazdu.

§5
Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji ponosi Kupujący.

§7
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 otrzymuje 
Sprzedający, 1 Kupujący.

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY


