ZARZĄDZENIE NR SG.0050.96.2019
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie sprzedaży samochodu STAR SM-60 o nr rej OKR N347

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 70' §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 zpóźn.
zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży środek trwały będący własnością Gminy Zdzieszowice - samochód FSC
STARACHOWICE STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji
1984.
§ 2. Sprzedaż przeprowadzić w formie przetargu ofertowego nieograniczonego, z ceną jako jedynym kryterium
oceny oferty.
§ 3. Ustala się cenę wywoławczą na przedmiot sprzedaży w kwocie netto 800,00 zl + podatek VAT w stawce
23%.
§ 4. Treść ogłoszenia o przetargu ofertowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. 1. Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:
1) Michał Kilisz - przewodniczący;
2) Damian Weihs - członek;
3) Sylwia Pankiewicz - członek.
2. Do obowiązków komisji przetargowej należy:
1) przygotowanie ogłoszenia o przetargu celem zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zdzieszowice oraz na tablicy ogłoszeń
tutejszego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
2) udzielanie informacji oferentom;
3) przeprowadzenie przetargu;
4) sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia
Burmistrzowi Zdzieszowic;
5) zamieszczenie ogłoszenia o wyniku przetargu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu;
6) zorganizowanie dodatkowego przetargu ustnego (licytacji) w przypadku ofert równorzędnych; przygotowanie
umowy sprzedaży.
3. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Burmistrza protokołu
końcowego z przetargu.
4. Protokół z przebiegu przetargu powinien zawierać w szczególności:
1) określenie miejsca i czasu przetargu;
2) imiona i nazwiska członków komisji przetargowej;
3) przedmiot przetargu;
4) wysokość ceny wywoławczej do przetargu;
5) zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie;
6) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;
7) imię, nazwisko (firmę) i adres lub siedzibę nabywcy wyłonionego w przetargu;
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8) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny nabycia, pozostałą kwotę jaką
zobowiązany jest wpłacić do pełnej ceny nabycia, numer rachunku bankowego na który ma zostać wpłacona
oraz termin do kiedy należy ją uiścić;
9) podpisy członków komisji przetargowej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.96.2019
Burmistrza Zdzieszowic
z dnia 4 czerwca 2019 r.

BURM ISTRZ ZDZIESZOW IC OGŁASZA PISEM NY PRZETARG OFERTOWY
NIEOG RANICZONY NA SPRZEDAŻ:
Samochodu specjalnego STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny
OKR N347, rok produkcji 1984
Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, NIP: 199 00 04 025,
REGON: 531413120.
Przedmiot sprzedaży:
Rodzaj pojazdu i przeznaczenie :

Samochód specjalny do obsługi (współpracy) z
pługiem i paskarką

Marka i typ :

FSC STARACHOWICE STAR SM-60

Nr fabryczny (identyfikacyjny V IN ):

39222

Nr rejestracyjny :

OKR N347

Rok produkcji:

1984

Data I rejestracji:

02.07.1984

Silnik :

spalinowy o zapłonie iskrowym

Układ i liczba cylindrów :

6-R

Pojemność skokowa :

6842 ccm

Moc silnika :

110 kW

Dopuszczalna masa całkowita :

10800 kg

Ilość miejsc :

2

Stan licznika km :

brak licznika

Przebieg całkowity :

brak danych

Termin ważności badań technicznych

:

nie posiada - brak

Rodzaj nadwozia :

do współpracy z pługiem i piaskarką

Kolor nadwozia :

żółty

Opis:
Stan pojazdu wskazuje na jego długoletnie -33 letnie użytkowanie. Zespoły i podzespoły pojazdu
zdekompletowane i wypracowane w stopniu ponadnormatywnym. Brak znamion konserwacji i
zabezpieczenia pojazdu na okres jego nie użytkowania. Brak zderzaka przedniego ze światłami, atrapy
przedniej, chłodnicy, drzwi lewych. Osprzęt silnika zdekompletowany w znacznym stopniu ze śladami
znacznych wycieków oleju spod uszczelnień. Brak części nakrętek w kolach pojazdu .Brak licznika,
wskaźników, deska rozdzielcza zdekompletowana w stopniu ponadnormatywnym. Instalacja elektryczna
zdekompletowana w stopniu znacznym. Wyposażenie kabiny kierowcy zdekompletowane. Podstawowe
zespoły i podzespoły pojazdu wypracowane eksploatacyjnie i zdekompletowane w stopniu wymagającym
przeprowadzenia kompleksowej regeneracji. Liczne i rozległe ogniska korozji nadwozia pojazdu. Rama
pojazdu skorodowana w stopniu ponadnormatywnym. Miejscowe pogięcia oblachowania pojazdu. Powłoki
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lakierowe pojazdu ze śladami dokonywania poprawek o niskiej jakości wykonania. Pas dolny pojazdu z
licznymi ogniskami korozji. Progi pojazdu skorodowane w znacznym stopniu z miejscowymi ubytkami
spowodowanymi korozją wżerową. Zawieszenie pojazdu wypracowane w znacznym stopniu - wymaga
odbudowy. Instalacja elektryczna wymaga odbudowy. Nadmierne luzy w układzie kierowniczym.
Wypracowane eksploatacyjnie łożyska kół jezdnych. Układ hamulcowy, kierowniczy, pneumatyczny —
wypracowane oraz częściowo zdekompletowane — kwalifikują się do odbudowy. Ogumienie wypracowane
w stopniu kwalifikującym się do wymiany. Pobycia tapicerskie zanieczyszczone w znacznym stopniu z
licznymi uszkodzeniami.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
Samochód można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym, w dni robocze w terminie od
04.06.2019 r. do 19.06.2019 r. w godz. 900 - 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze
sprzedającym. Osoba do kontaktu: Michał Kilisz - Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, tel. 77 40 64 440.
Cena wywoławcza:
Kwota netto: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).
Do zaoferowanej ceny netto zostanie doliczony nabywcy należny podatek VAT w stawce 23%.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty z jedną oferowaną ceną netto w terminie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 900.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- numer PESEL lub NIP oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- dowód wniesienia kwoty wadium,
- oferowaną cenę netto,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu
przetargu bądź też o ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
przedmiotu przetargu,
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej
nienaruszalność, z napisem: „Przetarg na sprzedaż samochodu STAR SM-60, nr rejestracyjny OKR
N347 - nie otwierać przed dniem 21.06.2019 r. godz. 1500”, w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, ul.
Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, w terminie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 900.
Oferent winien wpłacić wadium w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) przelewem
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach prowadzony przez Bank Spółdzielczy
w Gogolinie nr 17 8883 1015 2002 0010 5910 0002 z dopiskiem „Wadium - Samochód nr rejestracyjny
OKR N347” w terminie do dnia 19.06.2019 r. Uwaga: Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data
wpływu środków na w/w rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden z uczestników
złożył kompletną ofertę i zaoferował w niej cenę, nie mniejszą od ceny wywoławczej netto.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po
dokonaniu 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 w terminie 7 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedawcy (Gminy Zdzieszowice),
a przetarg zostanie unieważniony.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
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- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł
wadium bądź zawiera oferowaną cenę netto poniżej wywoławczej kwoty netto do przetargu,
- nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną
wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
Pozostałe informacje:
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2019 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, ul.
Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice - pokój nr B-112.
2) Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę
i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru jego oferty - zapłaci całkowitą cenę kupna samochodu wraz z ich
załadunkiem i wywozem. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę
całości ceny nabycia. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół komisji z przeprowadzonego
przetargu.
3) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, zostanie zorganizowany dodatkowy
przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 10 zł. Oferenci,
o których mowa powyżej, zostaną powiadomieni o terminie dodatkowego przetargu z wyprzedzeniem
minimum 3 dni przed jego wyznaczonym terminem.
4) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
5) Gmina Zdzieszowice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu
pojazdu.
6) Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można
w Zdzieszowicach, pok. nr A-108 oraz telefonicznie pod nr tel. 77 40 64 440.

w Urzędzie

Miejskim

7) Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania
którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyn.
8) Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
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