WÓJT GMINY LUBRZA
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY
na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Żuk A 156B
o nr rej. FSW K275

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Lubrza, os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza, NIP 927
18 88 775.
2. Przedmiot sprzedaży:
Marka i typ samochodu: Żuk A 156B, nr rejestracyjny: FSW K275
Rok produkcji: 1990
Data pierwszej rejestracji: 12.01.1990 r.
Nr identyfikacyjny pojazdu: SUL15111118524912
Stan licznika: 28054 km,
Dop. masa całk./ładowność: 2500 kg
Silnik: typ: iskrowy, Moc 56 kW Pojemność: 2120 cm³.
Dane uzupełniające:
Samochód nie posiada ważnego przeglądu technicznego oraz nie jest wyposażony w sprzęt
strażacki.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód:
Samochód można oglądać przy remizie OSP Mostki do dnia 12.09.2022 r. Termin oględzin
należy ustalić telefonicznie pod nr 602 805 740, osoba do kontaktu – Pan Radosław
Chitruń – Prezes OSP Mostki.
4. Cena wywoławcza pojazdu:
5 100,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sto złotych 00/100) i stanowi cenę minimalną
zakupu samochodu.
5. Warunki przystąpienia do przetargu:
Sprzedający nie wymaga wadium.
Oferty należy składać w formie pisemnej, na formularzu ofertowym, który stanowi zał. Nr 1,
w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na zakup samochodu strażackiego” oraz danymi
oferenta.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Pisemne oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do
13.09.2022 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Lubrza, os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2022 r. o godz. 10.00 w pok. nr 23.
Oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z Regulaminem przetargu.
Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym momencie oraz prawo nie
dokonywania wyboru i nie zawierania umowy, mimo złożenia przez któregokolwiek
z oferentów najkorzystniejszej oferty.
7. Informacje dodatkowe:
1)
Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Ewelina
Cidyło w godzinach pracy Urzędu, nr. tel. 512 004 128 wew. 201,
e mail.:ewidencja.ludnosci@lubrza.pl
2)
Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży wg załączonego
wzoru – zał. Nr 2.
3)
Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na

rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubrza: 89 1020 5402 0000 0402 0027 7137 w terminie
7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą
znaleźć się na ww. rachunku bankowym w terminie.
4) W przypadku niewpłacenia ofertowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3,
Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.
5)
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym
niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
6)
Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości
Nabywca.
7) Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego
bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Lubrza
/-/ Ryszard Skonieczek

