ZARZ|DZENIE Nr

8212021

Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 23 wrzeSnia202l roku
w sprawie sprzeda2y samochodu specjalnego o przeznaczeniu po2arniczym
Na podstawie arl. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnym (Dz. U. 22021t.,poz.1372) zarzEdzam, co nastEpuje:
$ 1. Dokonad sprzedaZy w fbnnie przetargu publicznego pisemnego ofertowego samochodu
spec.jalnego poaarniczego marki IFA o numerze rejestracyjnym WPN N426, kt6ry jest
wlasnoSciE Miasta i Gminy Sochocin.
$ 2. Przeprowadzii otwarcie ofert w dniu 17 puldziernlka 2021 roku o godz. 10.00 w sali
konferencyjnej Urzgdu Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9,09-710 Sochocin.
$ 3. Do przeprowadzeniaprzetargupowolujg Komisjg

1) Sylwia Peploriska
2) Elzbieta Krauze
3) Rafal Mrozek
4) Katarzyna Jasiriska

- przewodnicz1cy
- czlonek komisji
- czlonek komisji
- czlonek komisji

w skladzie:

komisj i

podai do publicznej wiadomo Sci poprzez zamieszczenie:
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
na tablicy ogloszeri Urzgdu Miasta i Gminy Sochocin.

$ 4. Ogloszenie o przetargu

1)

2)

$ 5. TreS6 ogloszenia o pisemnym przetargu of-ertowym stanowi zalqcznik

nr 1 do niniejszego

zatzqdzenta.
$ 6. Szczegolow4 organizacjE przetargu okresla regulamin przetargu, kt6ry stanowr zal4cznrk
nr 2 do niniej szego zarzqdzenia.
zarzydzema powierza sig Kierownikowi Wydzialu Organizacyjnego.

$

7. Wykonanie

$

8. Zarzqdzenie wchodzi w

?ycie z dniem podpisania.

Zalqczniknr

I

do Zarz4dzenraNr 8212021

Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia23 wrzeSnia}l2l roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
OGI,ASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY
NA SPRZEDAZ SAMOCHODU SPECJALNEGO POZARNICZEGO
MARIil IFA O NR REJ. WPN N426

1. Nazwa

i siedziba sprzedaj4cego:

Miasto i Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9,09-110 Sochocin

NIP: 567-18-58-729
Telefon: 23 661 80 01

Fax:23 661 80 55
e-mail:

2.

P

Jr,itr

iiilrlrt,lrir:I

ror: irr. 1;I

rzedmiot sprzedaiy

:

model
2) Nr rejestracyjny
3) Rokprodukcji
1)

Marka,

- IFA W-50LA/TLF
- WPN N426

-

1980

4) Rodzaj pojazdu iprzeznaczenie - specjalny -polarniczy
5) Numer identyfikacyjny pojazdu -7612969
6) Odczytany stan licznika
-29084km

l)

Dopuszczalna masa calkowita

-

10 800 kg

8)
9)

Liczna

osi
Skrzynia bieg6w

*

2

granic4
1) Data I rejestracji w kraju
l2)Przegl4d techniczny waZny do
13) Ubezpieczenie wazne do
10) Data I rejestracji za
1

-

manualna

0l .07. 1980 r.
01.06.2001 r.

*21.09.2022 r.

-

13.12.2021r.

3. Cena wywolawcza pojazdu 6 500 zI brutto.
Sprzeda2 pojazdu

z

aa1. 15

nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towar6w

i

uslug, zgodnie

ust. 6 ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. 22021 r.,

poz. 685 ze zm.).

4. Warunki szczeg6lowe:

a)

Samoch6d mozna obejrzet

i

zapoznat sig z jego stanem technicznym w Sochocinie,

ul. Zeromskiego 21, po wczeSniejszym ustaleniu terminu.

b)

Oferty nale?y sklada6 w zamknigtych koperlach w sekretariacie Urzgdu Miasta i Gminy
Sochocin, ul. Guzikarzy 9,09-110 Sochocin, z dopiskiem,,Ofbrtanazakup samochodu

IFA" do dnia 8 pafldziernika2)2l roku do god2.16.00.

c) Oferta powinna zawieruc dane wg zaNqcznikado niniejszego ogtroszenia.
d) Samoch6d zostanie sprzedany za najwylszq zaoferowanq ceng, nie nr4szq niZ
6 500 zl brutto. Wyloniony w drodze przetargu nabywca samochodu jest zobowiqzany
dokonad wplaty zgodnie z postanowieniami umowy.

e)

Skladaj4cy of'ertg mog4 uczestniczyi

ll

paLdziernlka2027

r.

w przeprowadzeniu

otwarcia ofert

w

dniu

o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzgdu Miasta i Gminy

Sochocin, ul. Guzikarzy 9,09-710 Sochocin.

1)

W przypadku zaofbrowania takiej samej ceny przezwigcej niz jednego oferenta przetarg

w tym samym dniu - 11 paLdziem{ka 2021 r. godz. 10.00

bgdzie kontynuowany

w formie licy'tacji a2 do wybrania oferenta, kt6ry zaproponuj e najwylszE ceng.

g)

Wydanie przedmiotu sprzeda?y nast4pi po podpisaniu umowy sprzeda?y

i

zaplaceniu

ceny.

h)

Wszelkie koszty zwiEzane zzawarctern umowy ponosi kupuj4cy.

i)

Prued przyst4pieniern

do przetargu uczestnik powinien zapozna1 siq ze stanem

technicznym pojazdu.

j)

Miasto i Gmina Sochocin zastrzega sobie prawo odwolania sprzedaly w kazdej chwili
bez podani a przyczyny

.

,a

Zatqcznikdo ogloszenia o sprzedaZy samochodu

WZOR OFERTY KUPNA POJAZDU
IF'A O NR REJ. WPN N426

1.

Imig i nazwisko/\lazwafrmy

2.

Adres zamieszkania/adres siedziby firmy

3.

PESELA{IP.....

4.

Nr telefonu

5.

Adres e-mail

6.

Nr faxu

7.

OkreSlenie ceny, za kt6r4 oferent deklaruje nabycie

JednoczeSnie oSwiadcz am, 2e:

l)

zapoznalem(am) sig ze stanem pojazdu bgd4cego przedmiotem przetargu

E

ponoszg odpowiedzialnoSd za skutki wynikaj4ce z rezygnacji

z zapoznania sig ze stanem

w/w pojazdu.

(data)

(podpis i pieczqi oferenta)

|

,, ,

ZaNqcznik nr 2 do ZarzqdzeniaNr 8212021

Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia23 wrzeSrua2}2l roku

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZED AiL SAMOCHODU
SPECJALNEGO O PRZEZNACZENIU POZARNICZYMIFA O NR REJ. WPN N426
STANOWTACEGO WLASNOSC nnrasrA r GMrNy SOCHOCTN

1. Niniejszy

regulamin okreSla zasady

i

spos6b przeprowadzania przetargu na sprzedaZ

samochodu.

2.

CzynnoSci zwiqzane

z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa

powolana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

3.

Warunkiem przyst4pienia

do przetargu jest zlozenie oferty w formie

pisemnej

w sekretariacie Urzgdu Miasta i Gminy Sochocin w terminie wskazanym w ogloszeniu.

4. Kry.terium przetargu jest cena.
5. Przetarg przeprowadzi komisja powolana Zarzqdzeniem

Burmistrza Miasta

i

Gminy

Sochocin.

6.

Do obowiqzk6w komisji nale?y:

a) zamieszczenie ogloszenia o przetargu,
b) przeprowadzenie przetargu,
c) sporz4dzenie protokolu koncowego z podaniem wynik6w przetargu
i przedlohenie go do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin,

d) pisemnego poinformowania oferent6w o wyniku postgpowania,
e) przygotowania umowy kupna-sprzeda?y.

7. Komisja pelni obowiqzki do czasu podpisania umowy kupna-sprzeda?y.
8. W przetargu nie mogq uczestniczy6 osoby wchodz4ce w sklad komisji

przetargowej

oraz ich malzonkowie, rodzice, dzieci i rodzef,stwo.

9.

Przetarg odbgdzie sig przez komisyjne otwarcie nadeslanych ofert.

10. Zwycigzcqprzetargu zostanie osoba of'eruj4ca najwy2sz4 kwotg.
1

1. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przezwigcej niz jednego oferenta przetarg

bgdzie kontynuowany w tym samym dniu

w formie ustnej licytacji

a2 do wybrania

oferenta, kt6ry zaproponuje najwyzsz4 ceng.
12. Osoba wyloniona

w przetargu zostanie zaproszona do siedziby Urzgdu Miasta i Gminy

w celu podpisania umowy we wskazanym terminie.
13. JeZeli w podanym terrninie nie

wplynie Ladna oferta przetarg zostanie uniewa2niony.

