ZARZĄDZENIE Nr 20/2021
WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie : ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na sprzedaż
samochodów pożarniczych będących własnością Gminy Rawa Mazowiecka i powołania
komisji przetargowej.
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) zarządzam, co następuje:
§1
1.Przeprowadzić przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż:
a) samochodu pożarniczego marki FS-LUBLIN ŻUK A15 C nr. rej. SNN 1178 – termin
licytacji 14 kwietnia 2021 roku - godz. 10.00
b) samochodu pożarniczego marki FS-LUBLIN ŻUK A15 nr. rej. ERWJ 526 – termin
licytacji 14 kwietnia 2021 roku - godz. 12.00
c) samochodu pożarniczego marki Jelcz nr. rej. SKB 320U – termin licytacji 14 kwietnia
2021 roku - godz. 14.00
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są w załącznikach odpowiednio od Nr
1-3 do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Powołać komisję przetargową w składzie:
a. Jakubiak Anna -przewodnicząca
b. Kozłowski Hubert- zastępca przewodniczącego
c. Kobyłecki Marek- członek
d. Wielgus Wiktoria- członek
e. Agnieszka Adamczyk- członek
2. Komisja przeprowadza przetarg w obecności co najmniej trzech członków.
3. Pracami komisji kieruje przewodniczący a w czasie jego nieobecności zastępca
przewodniczącego.
§3
1. Regulamin przetargu stanowi załącznik Nr 4.
2. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5.
§4
Informacje przetargu należy opublikować w BIP Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25.03.2021.r.
.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż samochodu
pożarniczego marki FS-LUBLIN ŻUK A15 C, rok produkcji 1991,
będącego własnością Gminy Rawa Mazowiecka.
Przedmiotem przetargu jest samochód pożarniczy marki FS-LUBLIN ŻUK A15 C, nr rej. SNN
1178, rok produkcji 1991, będący własnością Gminy Rawa Mazowiecka. Samochód posiada
ubezpieczenie OC do 31.12.2021r. oraz aktualne badanie techniczne do 05.01.2022 r. Dokładna
specyfikacja techniczna samochodu została zamieszczona poniżej jako załącznik do
niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Rawa
Mazowiecka ul. Konstytucji 3-go Maja 32, sala konferencyjna ( II piętro p.301 ).
Cena wywoławcza wynosi: 4.000,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100).
W/w samochód można oglądać przy siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej
Wojskiej po uzgodnieniu terminu - tel. kontaktowy: 46 814 42 41. Stan zużycia pojazdu jest
adekwatny do jego wieku oraz przebiegu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości:
500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) płatne do dnia 12 kwietnia 2021 r. Za datę wpływu
wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto: Gminy Rawa Mazowiecka
w Banku Spółdzielczym Mszczonów nr 24 9302 1027 2601 6447 2000 0050
Wadium winno być wniesione w pieniądzu i przepada w razie uchylenia się uczestnika, który
wygrał przetarg - od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który
wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia samochodu. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie na rachunek
bankowy, z którego została dokonana lub na inny wskazany rachunek.
Przed otwarciem przetargu należy okazać Komisji przetargowej potwierdzenie wpłaty wadium
oraz dowód tożsamości. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji na temat przetargu oraz stanu technicznego pojazdu można uzyskać w
Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka - tel. 46 814 42 41 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU
Marka: FS-LUBLIN ŻUK A15 C
Rok produkcji: 1991 r.
Nr identyfikacyjny pojazdu: SUL006111M0544684
Rodzaj pojazdu : pojazd specjalny
Rodzaj paliwa: benzyna
Pojemność i moc silnika : 2120,00 cm 3, 52 kW
Rodzaj zabudowy: podstawowa zabudowa do przewozu motopompy i węży pożarniczych
Stan licznika: 42 555 km

Dopuszczalna masa całkowita - 2500kg

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25.03.2021.r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż samochodu
pożarniczego marki FS-LUBLIN ŻUK A15, rok produkcji 1989,
będącego własnością Gminy Rawa Mazowiecka.
Przedmiotem przetargu jest samochód pożarniczy marki FS-LUBLIN ŻUK A 15, nr rej. ERW
J526, rok produkcji 1989, będący własnością Gminy Rawa Mazowiecka. Samochód posiada
ubezpieczenie OC do 31.12.2021r. oraz nieaktualne badanie techniczne. Dokładna specyfikacja
techniczna samochodu została zamieszczona poniżej jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Rawa
Mazowiecka ul. Konstytucji 3-go Maja 32, sala konferencyjna ( II piętro p.301 ).
Cena wywoławcza wynosi: 4 000,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100).

W/w samochód można oglądać przy siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Przewodowicach po uzgodnieniu terminu - tel. kontaktowy: 46 814 42 41. Stan zużycia pojazdu
jest adekwatny do jego wieku oraz przebiegu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości:
500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) płatne do dnia 12 kwietnia 2021 r. Za datę wpływu
wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto: Gminy Rawa Mazowiecka
w Banku Spółdzielczym Mszczonów nr 24 9302 1027 2601 6447 2000 0050
Wadium winno być wniesione w pieniądzu i przepada w razie uchylenia się uczestnika, który
wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który
wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia samochodu. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie na rachunek
bankowy, z którego została dokonana lub na inny wskazany rachunek.
Przed otwarciem przetargu należy okazać Komisji przetargowej potwierdzenie wpłaty wadium
oraz dowód tożsamości. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji na temat przetargu oraz stanu technicznego pojazdu można uzyskać w
Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka - tel. 46 814 42 41 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU
Marka: FS-LUBLIN ŻUK A15
Rok produkcji: 1989 r.
Nr identyfikacyjny pojazdu: SUL015111K0518663
Rodzaj pojazdu : pojazd specjalny
Rodzaj paliwa: benzyna
Pojemność i moc silnika : 2120,00 cm 3, 51 kW
Rodzaj zabudowy: podstawowa zabudowa do przewozu motopompy i węży pożarniczych
Stan licznika: 18 144 KM

Dopuszczalna masa całkowita – 2500 kg

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25.03.2021.r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż samochodu
pożarniczego marki JELCZ, rok produkcji 1986,
będącego własnością Gminy Rawa Mazowiecka.
Przedmiotem przetargu jest samochód pożarniczy marki JELCZ, nr rej. SKB 320U, rok
produkcji 1986, będący własnością Gminy Rawa Mazowiecka. Samochód posiada
ubezpieczenie OC do 31.12.2021 r. oraz aktualne badanie techniczne do 30.12.2021 r.
Dokładna specyfikacja techniczna samochodu została zamieszczona poniżej jako załącznik do
niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Rawa
Mazowiecka ul. Konstytucji 3-go Maja 32, sala konferencyjna ( II piętro p.301 ).
Cena wywoławcza wynosi: 8 000,00 zł brutto (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100).
W/w samochód można oglądać przy siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Konopnicy po uzgodnieniu terminu - tel. kontaktowy: 46 814 42 41. Stan zużycia pojazdu jest
adekwatny do jego wieku oraz przebiegu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości:
500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) płatne do dnia 12 kwietnia 2021 r. Za datę wpływu
wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto: Gminy Rawa Mazowiecka
w Banku Spółdzielczym Mszczonów nr 24 9302 1027 2601 6447 2000 0050
Wadium winno być wniesione w pieniądzu i przepada w razie uchylenia się uczestnika, który
wygrał przetarg - od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który
wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia samochodu. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie na rachunek
bankowy, z którego została dokonana lub na inny wskazany rachunek.
Przed otwarciem przetargu należy okazać Komisji przetargowej potwierdzenie wpłaty wadium
oraz dowód tożsamości. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji na temat przetargu oraz stanu technicznego pojazdu można uzyskać w
Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka - tel. 46 814 42 41 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU

Marka: JELCZ
Rok produkcji: 1986 r.
Nr identyfikacyjny pojazdu: SUJ325DS060012625
Rodzaj pojazdu : pojazd specjalny
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Pojemność i moc silnika : 11100,00 cm 3, 179 kW
Rodzaj zabudowy: podstawowa zabudowa do przewozu motopompy i węży pożarniczych
Stan licznika: 31 887 km.

Dopuszczalna masa całkowita – 15 700 kg

