
Rajgród, dnia 29.11.2018r. 

OGŁOSZENIE DYREKTORA  
ZAKLADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RAJGRODZIE 

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU - ŚMIECIARKI 

SCANIA P93 z zabudową firmy NORBA. 

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego: 

Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, NIP 719-153-55-59, REGON 

450669743 z upoważnienia Burmistrza reprezentowana przez Pana Marka 

Kostrzewskiego Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Rajgrodzie 

tel. (86) 272 17 90 

Sprzedający pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. 

2. Przedmiot sprzedaży: 

a) Marka: SCANIA P93 z zabudową specjalistyczną do odbioru odpadów NORBA,  

b) Nr identyfikacyjny: YS2GM4X2A01183698; 

c) Rok produkcji: 1992;  

d) Silnik spalinowy wysokoprężny, chłodzony cieczą; 

e) Ogumienie: wymiary: 295/80 R22,5 zużyte w 70 %; 

f) Przebieg: 10049 km (licznik był wymieniany w trakcie eksploatacji); 

g) Kolor: zabudowa i kabina: RAL 2003 (pomarańczowy);  

h) Rodzaj paliwa – olej napędowy, poj.: 8430 cm, moc: 162 kW, ręczna skrzynia biegów; 

i) Układ kierowniczy ze wspomaganiem; 

j) Tachograf. 

Zabudowa – śmieciarka:  

1. Skrzyniowa z urządzeniem załadowczym hydraulicznym tylnym, do zbierania stałych 

odpadów; 

2. Obsługa pojemników SM-110 l., SM-1100 l.; 

3. Sposób ugniatania odpadów – hydrauliczny; 

 

Dodatkowe informacje:  

a) pojazd wyłączony z eksploatacji od ok. 6 lat, 

b) widoczne wycieki oleju z tyłu silnika, 

c) liczne ogniska korozji w dolnych partiach poszycia kabiny i zabudowy załadowczej, 

d) osprzęt pojazdu znacznie zużyty, 

e) brak przeglądu technicznego. 

 

3. Cena wywoławcza sprzętu: 

a) Brutto PLN  =   8 000 zł  



 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

 złożenie oferty w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego, 

 sporządzenie oferty zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez 

Sprzedającego, 

 wniesienie wadium w odpowiedniej wysokości do dnia 19.12.2018r. do godz. 

800 na rachunek bankowy Sprzedającego. 

5. Wadium: 

 Wysokość wadium – 800 zł brutto, 

 Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w polskich złotych na 

konto ZGK i M w Rajgrodzie nr.: 80 8768 0003 3905 0092 2000 0010 do dnia 

19.12.2018r. do godz. 800, 

 W tytule wpłaty należy napisać – „wadium do przetargu na sprzedaż 

samochodu SCANIA”. 

 Ważne - dokument potwierdzający wpłatę wadium należy dołączyć do oferty. 

 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub 

zostały odrzucone, zwraca się niezwłocznie po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 Wadium złożone przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny.  

 Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 

 żaden z uczestników przetargu nie zaoferował, co najmniej ceny 

wywoławczej, 

 oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.  

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta oraz miejsce i termin jej złożenia: 

a) Sprzedający wymaga złożenia oferty w wersji papierowej. 

b) Oferta powinna zawierać:  

 imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,  

 oferowaną cenę z warunkami jej zapłaty,  

 oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

 zaakceptowany wzór umowy przedstawiony przez Sprzedającego, 

Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.  

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2. 

c) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: Nazwa/ adres Oferenta, 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie ul. Warszawska 2A, 

19-206 Rajgród,  



„OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU SCANIA ”. 

d) Ofertę należy złożyć w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Rajgrodzie (osobiście/za pośrednictwem poczty/lub innej firmy świadczącej takie 

usługi) przy ul. Warszawskiej 2A w Rajgrodzie do dnia: 19.12.2018 r. do godz. 900 w 

pokoju księgowości.  

e) Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 19.12.2018r. w siedzibie Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie – pokój Dyrektora o 

godzinie 905. 

f) Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.  

g) Oferenci związani są złożoną ofertą przez okres 14 dni, licząc od terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 

h) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, 

i) Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli 

wadium w należytej wysokości, 

 

Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

 

7. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium, 

b) Nie zawiera poprawnych danych, dokumentów, bądź są one niekompletne lub 

budzą inne wątpliwości.  

c) Oferent nie zaproponował co najmniej ceny wywoławczej. 

d) Organizator przetargu powiadomi oferenta niezwłocznie o odrzuceniu oferty. 

 

8. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: 

Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Sprzedającego, na tablicy ogłoszeń w 

budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, jak również na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie: http://www.um.rajgrod.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie: 

http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/. 

9. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzęt: 

Sprzęt jest udostępniony na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 2A, 19-206 Rajgród do dnia 

18.12.2018r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dnia i godziny. 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 86 272 17 90, lub 502 503 665 w godz. 

07:30 – 14:30. 

10. Informacje dotyczące płatności: 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 

prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.  

 

http://www.um.rajgrod.pl/


11. Wydanie przedmiotu sprzedaży: 

Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę 

ceny nabycia.  

 

12. Informacje dodatkowe: 

Uprawnionym do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest 

Dyrektor ZGK i M w Rajgrodzie Pan Marek Kostrzewski pod nr tel. 86 272 17 90. 

 

Zapraszam do udziału w postępowaniu: 

   Dyrektor ZGK i M w Rajgrodzie 

-//- Marek Kostrzewski 



Załącznik Nr 1.  

O F E R T A 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu śmieciarki SCANIA P93 z 

zabudową firmy NORBA, składam ofertę na zakup w/w pojazdu. 

 

Nazwa/imię i nazwisko,  adres,  NIP,  REGON,  tel./faks,  e-mail Oferenta: 

 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Oferuję cenę brutto: .................................................................................. zł., 

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

 

Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu i umowie.  

Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny sprzedawanego pojazdu i nie wnoszę co do 

niego zastrzeżeń. 

 

........................................................ 

(Data i podpis) 

 

 

 

Załączniki: 

1. potwierdzenie wniesienia wadium, 

2. zaakceptowany wzór umowy.  



Załącznik Nr 2 

Wzór umowy sprzedaży 

 

UMOWA Nr .............. /2015 

 

zawarta w dniu ...................................... 2018 roku pomiędzy:  

Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, NIP 719-153-55-59, REGON 

450669743 z upoważnienia Burmistrza reprezentowana przez Pana Marka Kostrzewskiego 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie zwanym dalej 

Sprzedającym 

a 

.......................................................................................................................................................

................................................................................, (NIP: …...........................................), 

(REGON: ………………........................)  reprezentowanym przez: 

......................................................................................................................................................, 

zwanym dalej Kupującym, 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu śmieciarki marki SCANIA P93 z zabudową 

firmy NORBA, Nr VIN: YS2GM4X2A01183698, rok produkcji: 1992,  

Nr rejestracyjny: BGR U716. 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

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

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

zabezpieczenia. 

 

§ 3 

1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą i przyjętą przez 

komisję przetargową Sprzedającego wynosi brutto: ..................................................................., 

(słownie złotych: ..........................……………………………………………………………..).  

2. Należność będzie uregulowana w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

płatna przelewem na rachunek Sprzedającego: nr.: 80 8768 0003 3905 0092 2000 0010. 

 

§ 4 

Sprzedający wyda Kupującemu pojazd określony w § 1 niniejszej umowy niezwłocznie po 

otrzymaniu kwoty określonej w § 3.1 

 

§ 5 

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza 

znajomość stanu technicznego pojazdu. 

 

 



§ 6 

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

niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi Kupujący. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla 

Sprzedającego 

i 1 egz. dla Kupującego. 

 

SPRZEDAJĄCY                                                                            KUPUJĄCY 

 


