Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31 /2021
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 21.05.2021.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: JELCZ
Nr rej. SKB 320U
Rok produkcji: 1986 rok
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:

31 900 km.

Dopuszczalna masa całkowita – 15 700 kg
Ubezpieczenie OC do 31.12.2021 r.
Aktualne badanie techniczne do 30.12.2021 r.
3. Tryb przetargu:
Przetarg pisemny nieograniczony.
4. Cena wywoławcza:
- 6 000,00 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)
5. Uczestnictwo w przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do
08 czerwca 2021 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.

Wzór formularza oferowanego 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 ul. Konstytucji
3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka w terminie do 08 czerwca 2021 roku do godz. 9.00. W
przypadku ofert przesłanych pocztą lub firmą kurierską decyduje data wpływu do Urzędu
Gminy.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
- zawiera cenę niższa 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 1.000,00 zł należy dokonać przelewem na konto: Gminy Rawa
Mazowiecka w Banku Spółdzielczym Mszczonów 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 7 czerwca 2021 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 w
Konopnicy 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 08 czerwca 2021 roku o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Rawa
Mazowiecka ( sala konferencyjna). Pojazd zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowana 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 przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie
po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłacie kwoty nabycia. Wszelkich informacji 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.

