
Nr RGNiOŚ.Sam.-7/2010                  Oleśnica, dnia 18 października 2010 r.

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu 
RENAUL TRAFIC 1997 r.

Działając na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym  (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)oraz 701 – 704 Kodeksu 
Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza przetarg ofertowy 
na sprzedaż  pojazdu  RENAULT TRAFIC 1997 r., poj. 2165 cm³

Warunki udziału w przetargu ofertowym
1. Sprzedawca: Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24; 56-400 Oleśnica
2. Przedmiot sprzedaży: 
  - pojazd marki: RENAULT TRAFIC

  - nr rejestracyjny: DOL 40VF
  - rok produkcji: 1997
  - kolor lakieru: biały 
  - rodzaj silnika: benzyna
  - pojemność : 2165
  - stan licznika: 167070 km

      3.  Wyposażenie pojazdu:
          - pojazd dziewięcioosobowy
          - instalacja radiowa + głośniki /fabryczne/ kpl 1
          - kluczyk – kpl 1
          - koło zapasowe kpl 1
          - gaśnica  kpl 1
          

4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24; 56-400 
Oleśnica w terminie do 20.10.2010 r do godz. 15.45. w zamkniętych kopertach z napisem 
„Przetarg na sprzedaż pojazdu Renault Trafic”.  Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez 
otwierania na adres oferenta. 
5.  Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6.  Minimalna  cena  wynosi : 2.500 zł brutto. 
7.  Samochód można oglądać w miejscowości Ligota Polska przy Szkole Podstawowej. 
8.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną .
9.  Warunki umowy zostały określone w zał. nr 2 do ogłoszenia.
10. Wszelkich  informacji udziela Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej -  
     p. Leszek Witkowski pod nr telefonu: (71) 314 02 31 lub 509 898 193 oraz p.Ewa Rachwał -
     Kierownik Referatu RGNiOŚ pod nr telefonu: (71) 314 02 22.

Wójt
/-/ Marcin Kasina



Załącznik nr 1 do ogłoszenia

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

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

....................................................................
(nazwa i adres Kupującego)

...........................................................
                                                                                                                                                     (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie z  dnia  18 października 2010 r.  o przetargu ofertowym na  sprzedaż  pojazdu RENAULT 
TRAFIC 1997 r. poj. 2165 cm³, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składamy ofertę.

1. Oferujemy  cenę ofertową:

brutto: ...................................................(słownie ........................................................................)

Powyższa cena  zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia 
oferty wynosi 22%.

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem jak w zał. nr 2 do 
ogłoszenia.

3.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  ogłoszenia  i  warunkami  udziału  w  przetargu  i  nie  wnosimy  do  nich 
zastrzeżeń.

4.  W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5.  Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: 

osoba do kontaktu 
……..............................................................................................………………………………
……..............................................................................................………………………………
……..............................................................................................………………………………
……..............................................................................................………………………………

 (podać adres)
tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)
Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje (jeśli dotyczy).
Załączniki:
.................................................
.................................................



                                                                                                                                                                 zał nr 2 do ogłoszenia

wzór
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU

      nr ....        z dnia...........

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu dot. sprzedaży   pojazdu  
RENAULT TRAFIC 1997 r. poj. 2165 cm³, ogłoszonego w dniu 18 października 2010 r., w Oleśnicy pomiędzy:

Gminą Oleśnica, ul. 11 Listopada 24; 56-400 Oleśnica
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Marcina Kasinę
zwaną dalej Sprzedawcą,

a
......................................

reprezentowanym przez:
............................................
zwanym dalej Kupującym,
o treści następującej:

                                                                                                 § 1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model..........................................................................................................................................
nr nadwozia...........................................................................................................................................
rok produkcji.........................................................................................................................................
nr silnika ..............................................................................................................................................
nr rejestracyjny......................................................................................................................................
uwagi.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
                                                                                                                      
                                                                                                § 2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od  wad prawnych oraz 
praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

                                                                                                § 3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................................................................................brutto
słownie ...............................................................................................................................................
zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1)
                                                       
                                                                                                § 4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę 
określoną w ust. 3 niniejszej umowy. 
                                                  
                                                                                                § 5
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny do dnia zawarcia umowy.
2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Sprzedawcy: 
                                                            Urząd Gminy Oleśnica
                                                  86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
    lub w kasie Urzędu Gminy Oleśnica.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu środków na rachunek Sprzedającego.

                                                                                                § 6
Pojazd zostanie wydany Kupującemu po wpłynięciu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego. 

                                                                                                § 7
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.

                                                                                               § 8
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty 
skarbowej obciążają kupującego.



                                                                                          § 9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu 
cywilnego.

                                                                                         § 10 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                         § 11
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY                                                                                               SPRZEDAJĄCY






