ZARZĄDZENIE NR 19/2019
WÓJTA GMINY WIELISZEW
Z DNIA 08.02.2019 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży ruchomego mienia komunalnego
Gminy Wieliszew.
Na podstawie art.30 ust.2 , pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, ruchome
mienie komunalne Gminy Wieliszew tj. samochód Peugeot 206+ 1,4HDI wersja Presence E5.
§2.
Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:
1.
Agnieszka Mitjans – Szałapska - przewodniczący
2.
Tomasz Szymański - członek
3.
Mateusz Sikorski - członek
4.
Róża Zalewska - członek
§3.
Ustala się cenę wywoławczą na kwotę 6.000,00 PLN
§4.
Ustala się wadium dla uczestników przetargu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 600,00
PLN, które należy wpłacić na konto nr 85 1020 1042 0000 8702 0372 0406 w banku PKO BP
S.A. do dnia 1 marca 2019 r. do godziny 10.00.
§5.
Regulamin przetargu określa załącznik do Zarządzenia.
§6.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Wieliszew i na stronie internetowej.
§7.
Wykonanie powierza się Sekretarzowi Gminy Wieliszew.
§8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2019
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 08.02.2019 r.

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem przetargu jest Gmina Wieliszew.
2.
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy
Wieliszew.
3.
W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do
czynności prawnych, pod warunkiem wniesienia wadium, o którym mowa w §3 ust.3
regulaminu.
§2. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy:
Marka: PEUGEOT
Model pojazdu: 206+ 1.4 HDI
Wersja: Presence E5
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Nr rejestracyjny: WL 99688
Rok produkcji: 2011
Nr identyfikacyjny (VIN): VF32M8HROBY053817
Data pierwszej rejestracji: 2011/06/05
Wskazanie drogomierza: 295010
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): Szary dwuwarstwowy typu perła
Dopuszczalna masa całkowita: 1525kg
Rodzaj nadwozia: hatchback 5 drzwiowy
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność/Moc: 1398ccm/51kW (69KM)
Doładowanie: Turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Liczba cylindrów: 4
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
§3. WARUNKI WSTĘPNE
1.
Przetarg ma charakter publiczny, nieograniczony i prowadzony jest w formie
przetargu pisemnego.
2.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa, i którym
odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, pod warunkiem złożenia w terminie
oferty zgodnej z niniejszym Regulaminem.
3.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu
Gminy Wieliszew ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew w banku PKO BP S.A. numer 85 1020
1042 0000 8702 0372 0406, w terminie do dnia 1 marca 2019 r. do godziny 10.00
w wysokości 600,00 PLN.
4.
Cena wywoławcza przedmiotu licytacji wynosi: 6.000,00 PLN.
§4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1.
Oferty nabycia samochodu należy składać w formie pisemnej w zamkniętej
nieprzeźroczystej kopercie, w siedzibie Sprzedającego : Urząd Gminy Wieliszew,

ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew, w terminie do dnia 4 marca 2019 r. do godz. 12.00
z opisem zawierającym treść: .
2.
Kopertę należy oznaczyć napisem „Oferta na zakup samochodu osobowego marki
Peugeot 206”.
3.
W wypadku wysłania oferty pocztą za datę wpływu Sprzedający uzna datę otrzymania
przesyłki, a nie datę stempla pocztowego nadania przesyłki.
4.
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu - załącznik nr 1 do
ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym,
- oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności,
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz stanem technicznym
pojazdu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym,
- dowód wpłaty wadium.
5.
Otrzymane oferty podlegają zarejestrowaniu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy
Wieliszew.
6.
Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
7.
Wszystkie złożone oferty przechowuje wyznaczony przez Przewodniczącego członek
komisji w sposób gwarantujący ich nienaruszalność i zachowanie poufności treści.
§5. OTWARCIE OFERT
1.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2019 r. godzinie 12.15 w pokoju 110 budynku
Urzędu Gminy Wieliszew.
2.
Do rozstrzygnięcia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie
wymagania wynikające z niniejszego regulaminu.
3.
Oferty rozpatrywać będzie komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy
Wieliszew, w tym oceniając sposób wypełniania wymogów formalnych.
4.
Otwarcie ofert stanowi jawną cześć przetargu.
5.
Oferent składając ofertę jest z nią związany przez okres 30 dni od daty otwarcia
przetargu.
6.
Oferentom przysługuję prawo wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Przetargowej
w części dotyczącej otwarcia ofert.
7.
Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu.
8.
W części niejawnej komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru
oferty najkorzystniejszej.
9.
Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.
10.
W przypadku złożenie równorzędnych ofert, Komisja Przetargowa organizuje
dodatkowy przetarg pisemny ograniczony do dwóch oferentów, którzy złożyli
najkorzystniejsze równorzędne oferty z zastrzeżeniem, że oferty składane w dodatkowym
przetargu nie mogą opiewać na kwoty niższe niż zaproponowane w postępowaniu głównym.
§6. WARUNKI KOŃCOWE.
1.
Z przeprowadzonego przetargu spisuje się protokół stanowiący załącznik nr 3
do regulaminu, który zawiera:
- oznaczenie miejsca i czasu otwarcia ofert,
- skład Komisji Przetargowej,
- wysokość ceny wywoławczej samochodu,
- najwyższą cenę zaoferowaną za samochód,
- zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie,
- imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,
- zaliczenie wadium na poczet ceny wartości samochodu uzyskanej w przetargu przez
nabywcę,
- wzmianka o odczytaniu protokółu,

- podpisy komisji nabywcy oraz protokolanta,
- zawiadomienie o sprzedaży
2.
Od ustaleń komisji uczestnikom przetargu przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Wójta Gminy Wieliszew w terminie 7 dni od daty otwarcia przetargu.
3.
Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą warunki niniejszego
regulaminu, zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu Jeżeli oferent nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
4.
Oferent jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. Ustala się, że
umowa kupna - sprzedaży pojazdów zostanie zawarta w okresie nie krótszym niż 7 dni od
daty przeprowadzenia przetargu, chyba, że do przetargu przystąpi jedna osoba - wówczas
umowa może zostać zawarta bezzwłocznie jednakże wraz ze spełnieniem warunku
określonego w rozdziale V pkt 4 niniejszego regulaminu. Projekt umowy sprzedaży stanowi
załącznik nr 4 do regulaminu.
5.
Nabywca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy sprzedaży przedłożyć dowód
wpłaty całej kwoty wartości samochodu ustalonej w przetargu z uwzględnieniem wadium.

Załącznik nr 2 do regulaminu przeprowadzania przetargu
OŚWIADCZENIE
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT,
model pojazdu: 206+ 1.4 HDI, wersja: Presence E5
Nr rejestracyjny: WL 99688
Rok produkcji: 2011
Nr identyfikacyjny (VIN): VF32M8HROBY053817
Data pierwszej rejestracji: 2011/06/05
Wskazanie drogomierza: 295010
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): Szary dwuwarstwowy typu perła
Dopuszczalna masa całkowita: 1525kg
Rodzaj nadwozia: hatchback 5 drzwiowy
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność/Moc: 1398ccm/51kW (69KM)
Doładowanie: Turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Liczba cylindrów: 4
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Rodzaj napędu: przedni (4x2)
…………………………………………………………………………………………………
Nabywca (imię i nazwisko lub nazwa firmy)
…………………………………………………………………………………………………
NIP, Regon (jeśli dotyczy) lub nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych
…………………………………………………………………………………………………
Adres Nabywcy lub adres siedziby firmy (ulica, kod, miejscowość)
…………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail)
………………………………………………………………………………………………….
imię nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy oraz jej funkcja w przypadku gdy
Nabywcą jest osoba prawna
Przystępując do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu
oświadczam że:
1.
Zapoznałem się z regulaminem przetargu oraz wszystkimi jego załącznikami, a w
szczególności ze wzorem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
2.
Zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu będącego przedmiotem
przetargu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
3.
W przypadku wygrania aukcji zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do regulaminu w terminie związania ofertą.
……………………………………
Imię, nazwisko i podpis Nabywcy
lub osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania

Załącznik nr 3 do regulaminu przeprowadzania przetargu
PROTOKÓŁ
Sporządzony w dniu ………………………. w Urzędzie Gminy Wieliszew ulica Modlińska 1,
05-135 Wieliszew, z przetargu pisemnego nieograniczonego), na sprzedaż samochodu marki
PEUGEOT, model pojazdu: 206+ 1.4 HDI, wersja: Presence E5, nr rejestracyjny: WL 99688,
rok produkcji: 2011, nr identyfikacyjny (VIN): VF32M8HROBY053817,
stanowiącego własność Gminy Wieliszew.
KOMISJA PRZETARGOWA W SKŁADZIE:
1/ Przewodniczący Komisji Przetargowej
- ……………………..
2/ Członek Komisji Przetargowej
- ……………………..
3/ Członek Komisji Przetargowej
- ……………………..
4/ Członek Komisji Przetargowej
- ……………………..
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły następujące oferty:
1/ ……………………..
2/ ……………………..
3/ ……………………..
4/ ……………………..
Liczba złożonych ofert w przetargu – ….
Liczba ofert spełniających warunki przetargu – ……
Liczba ofert niespełniających warunków przetargu – ……
Wskazanie i uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wybrana została oferta nr ….. Oferenta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
którego oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert, tj. Cena 100% uzyskała łączną ilość punktów
– 100,00 pkt.
Wieliszew, dnia ……………………………
PODPIS KUPUJĄCEGO
……………………….
PODPISY KOMISJI PRZETARGOWEJ
Przewodniczący Komisji Przetargowej:
1/ …...............................................................
Członkowie Komisji Przetargowej:
2/ …................................................………...
3/ …................................................................
4/…………………………………………….

Załącznik nr 4 do Regulaminu
Umowa sprzedaży samochodu Peugeot 206
Zawarta w dniu …………………r. w Wieliszewie pomiędzy:
Gminą Wieliszew reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Wieliszew Pawła Andrzeja Kownackiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wieliszew Magdaleny Jolanty Sobczak
z siedzibą w 05-135 Wieliszew, ulica Modlińska 1, NIP: 5361758264
zwanym w dalszej części SPRZEDAJĄCYM
a
P. ……………………………….
………………………………………………………
NIP: …………………………………..
Legitymujący/a się dowodem osobistym seria …… numer ……………………. wydanym
przez …………………………………dnia …………………r.
zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód marki PEUGEOT, model pojazdu:
206+ 1.4 HDI, wersja: Presence E5, nr rejestracyjny: WL 99688, rok produkcji: 2011, nr
identyfikacyjny (VIN): VF32M8HROBY053817, Przebieg 295010 km.
§2
Sprzedający oświadcza, że samochód marki Peugeot 206 będący przedmiotem umowy
stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie
toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on
również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. Kupujący zapłacił Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży określony w §1 niniejszej
umowy cenę…………………. zł brutto (słownie:………………………………………..).
2. Należność za przedmiot umowy została wpłacona przez Kupującego w dniu
…………………r.
3. Wadium wpłacone przed rozstrzygnięciem przetargu w wysokości 600,00 zł zaliczono
na poczet ceny nabycia.
4. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT.
5. Wszelkie podatki i inne opłaty związane z niniejszą umowa ponosi Kupujący.
§4
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej
umowy.
2. Kupujący oświadcza, że pojazd został mu wydany a stan techniczny pojazdu jest mu znany
i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
3. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego
i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla sprzedającego, jeden
dla kupującego.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

Załącznik numer 1 do Regulaminu
przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż samochodu osobowego
marki
Peugeot
206+,
będącego
własnością Gminy Wieliszew

Formularz ofertowy
Dane dotyczące Kupującego:
Imię i nazwisko/nazwa firmy ……………………….
adres/ siedziba firmy ……………………………….
adres e-mail ………………………………..
Numer telefonu ……………………………
REGON……………………
NIP…………………..
Numer konta bankowego (w przypadku zwrotu wadium)
……………………………………………………………………………………
Dane dotyczące sprzedającego
Gmina Wieliszew
ul. Modlińska 1
05-135 Wieliszew
NIP: 536-17-58-264, REGON: 013270577
Zobowiązanie Kupującego:
Nawiązując

do

ogłoszenia

o

pisemnym

nieograniczonym

przetargu

na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 206+, nr rejestracyjny WL 99688
oferuje zakup za cenę:
Cena ofertowa brutto ………………………………………………zł
Słownie……………………………………………….zł
W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Sprzedającego. Oświadczam, iż jestem związany ofertą
przez okres wskazany w ogłoszeniu o przetargu.
……………………………………………………………
(podpis uprawnionego przedstawiciela Kupującego)

