Zarządzenie Nr OB.0050.60.2019
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 06 czerwca 2019 r.
w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN Model A0909L 05 Wersja Smyk
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w formie pisemnego publicznego przetargu nieograniczonego
autobus marki AUTOSAN A0909L 05 wersja SMYK, rok produkcji 2008, o numerze
rejestracyjnym GDA 6A06, będący własnością Gminy Suchy Dąb.
§ 2.
1. Ustala się cenę minimalną autobusu, o którym mowa w § 1 Zarządzenia, na kwotę
34 000,00 zł brutto.
2. Ustala się treść ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
4. Wzór oferty pisemnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie
1. Karol Kardasiński – Przewodniczący Komisji;
2. Jarosław Dutkowski – członek Komisji;
3. Marcin Raczkiewicz – członek Komisji.
§ 4.
Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu
z jej przebiegu.
§ 5.
Pojazd zostanie przekazany nabywcy po wpłacie przez niego pełnej kwoty wynikającej z
przetargu, na konto bankowe Urzędu Gminy Suchy Dąb w terminie 7 dni od dnia
zakończenia pisemnego przetargu nieograniczonego
i podpisania umowy której wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 8.
Uchyla się zarządzenie z dnia 20 maja 2019 r. nr OB.0050.55.2019

Wójt Gminy
/-/ Henryka Król

Załącznik nr 1
do Zarządzenia OB.0050.60.2019
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 6 czerwca 2019 r.
Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza pisemny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż
autobusu marki AUTOSAN w wersji SMYK.
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Suchy Dąb - Urząd Gminy Suchy Dąb ul.
Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel : 58 355 68 00, e-mail: gmina@suchy-dab.pl
2. Przedmiot przetargu:
Autobus marki AUTOSAN o następujących danych technicznych:
Model A0909L 05 Wersja SMYK
Rok produkcji: 2008
Data pierwszej rejestracji: 02.09.2008 r.
Nr rejestracyjny: GDA 6A06
Nr identyfikacyjny (VIN): SUADW3CFT8S0894
Pojemność/moc silnika: 4461 cm3 / 130,45 kW
Rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy
Liczba miejsc siedzących: 42
Liczba miejsc stojących : 13
Przebieg: 244 684 km
3. Tryb przetargu:
Pisemny przetarg nieograniczony. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie
wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium
należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Suchy Dąb nr 97 8337 0001 0000 1690
2000 0006.
4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
a)
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy
Suchy Dąb do dnia 21 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 z dopiskiem : „Oferta na zakup
autobusu Autosan o numerze rejestracyjny GDA 6A06”
b)
Otwarcie pisemnych ofert nastąpi dnia 21 czerwca 2019 r. o godz. 10:15 w Urzędzie
Gminy Suchy Dąb w pok. Nr 7.
5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Parking przy Urzędzie Gminy Suchy Dąb ul. Gdańska 17.
Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Marcin Raczkiewicz, tel. 58 355 68 47.
6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż
samochodu bez podania przyczyny.
7. Inne informacje:
1.) Cena minimalna wynosi 34 000,00 zł brutto – słownie – trzydzieści cztery tysiące złotych
brutto.

2.) Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym
zakończeniu przetargu.
3.) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość
wpłaconego wadium), przed podpisaniem umowy sprzedaży, pod rygorem utraty wadium w
terminie do 7 dni od zakończenia pisemnego przetargu nieograniczonego.
4.) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy
sprzedaży.
5.) Autobus kupi osoba fizyczna lub prawna, która zaoferuje najwyższą cenę.

Wójt Gminy
/-/ Henryka Król

Załącznik nr 2
do Zarządzenia OB.0050.60.2019
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 6 czerwca 2019 r.
REGULAMIN
publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN Model
A0909L 05 Wersja Smyk
§ 1.
Organizatorem publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego , zwanego dalej "
przetargiem" jest Wójt Gminy Suchy Dąb.
§ 2.
Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego.
§ 3.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3000,00 zł
(słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Suchy Dąb nr 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 , wadium uważa się za
wniesione, w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Suchy
Dąb do momentu terminu otwarcia pisemnych ofert tj. 21 czerwca 2019 r. do godz. 10:15.
2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. Wadium złożone przez nabywcę może zostać zaliczone na poczet ceny zakupu.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli
się od zawarcia umowy.
§ 4.
Przetarg przeprowadza komisja złożona z trzech osób, z których jedna pełni funkcję
przewodniczącego.
§ 5.
1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg w drodze publicznego przetargu
pisemnego zaznaczając, że jest to przetarg I i podaje do wiadomości:
1) przedmiot przetargu;
2) cenę minimalną;
3) wysokość wadium;
2. Przewodniczący Komisji sprawdza wpłacone wadium, po czym następuje otwarcie kopert z
ofertami.
§ 6.
1. Przesłanie jednej oferty pisemnej wystarczy do odbycia przetargu.
2. Przewodniczący Komisji Przetargowej wraz z członkami otwiera przesłane oferty.
3 Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, w
terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od przeprowadzenia przetargu.
4. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia oraz
podpisaniu umowy.
§ 7.
1. Komisja przetargowa sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:
1) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu;
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg;
3) wysokość ceny minimalnej;
4) najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu;
5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;

6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet
przetargu;
7) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzonego przetargu;
2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuje przewodniczący i członkowie komisji
przetargowej.
§ 8.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez
podania przyczyny.
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/-/ Henryka Król

Załącznik nr 3
do Zarządzenia OB.0050.60.2019
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 6 czerwca 2019 r.
Wzór umowy
UMOWA SPRZEDAŻY AUTOBUSU
Umowa zawarta dnia ................... r. w Suchym Dębie pomiędzy: Gminą Suchy Dąb,
NIP 593 10 90 485, reprezentowaną przez Henrykę Król – Wójta Gminy Suchy Dąb
zwaną dalej Sprzedawcą,
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................. ........................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
zwanym dalej Kupującym.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż autobusu Autosan model A0909L 05 Wersja SMYK
rok produkcji 2008,
numer rejestracyjny GDA 6A06. Nr identyfikacyjny (VIN):
SUADW3CFT8S0894
§ 2.
Sprzedawca oświadcza, że pojazd określony w §1 stanowi jego własność oraz wolny jest
od wad prawnych.
§ 3.
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu
występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego.
§ 4.
Sprzedawca przenosi na Kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej
umowy za kwotę.............................. zł brutto
(słownie: .......................................................................) stanowiącą cenę sprzedaży.
§ 5.
Strony zgodnie oświadczają, że koszty wynikające z opłat publiczno – prawnych i opłaty
skarbowej, poniesie kupujący.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 7.
Umowę niniejszą sporządzono
w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach,
jeden
egzemplarz dla Kupującego i dwa egzemplarze dla Sprzedającego.

................................................
Kupujący

........................................................
Sprzedawca

Załącznik nr 4
do Zarządzenia OB.0050.60.2019
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 6 czerwca 2019 r.
OFERTA
Nazwa Oferenta:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
REGON……………………….NIP……………………… nr telefonu……………………..
Nr faksu:……………………………….. e:mail …………………………………………….
Adres Oferenta (kod, miejscowość, ulica, nr domu , nr lokalu)
…………………………………………………………………………………………………..
Odpowiadając na zamieszczone ogłoszenie w BIP Gminy Suchy Dąb w sprawie złożenia
ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN,
Model A0909L 05 Wersja SMYK , numer rejestracyjny GDA 6A06.
Oferuję / my nabycie w/w autobusu za cenę :
Cena:………………………………………………… zł brutto (nie mniej niż cena
minimalna)
Słownie :…………………………………………………………………………………….
Oferowana cena jest kwotą, która w przypadku najwyższej w przetargu będzie podstawą do
zawarcia umowy.
OŚWIADCZAM/MY/ , ŻE
1. Zapoznałem/liśmy/ się z warunkami przystąpienia do przetargu , nie wnoszę/simy/ do
nich zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy/ niezbędne informacje potrzebne do
przygotowania oferty;
2. Zapoznałem/liśmy/ się ze stanem technicznym oferowanego autobusu,
3. Zobowiązuję/emy/ się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego,
4. Zobowiązuję/emy/ się do wpłaty oferowanej kwoty w terminie 7 dni od daty
wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego;

Data i Podpis/y/ oferenta
…………………………………………………………………………………………………

Adres i telefon oferenta
…………………………………………………………………………………………………

