ZARZĄDZENIE NR 138/20
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 7 października 2020 r.
w sprawie przekazania do sprzedaży specjalnego samochodu marki SKODA /LIAZ model 706 RTO
stanowiącego własność Gminy Dukla i powołania Komisji przetargowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.,
poz.713), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Przeznaczyć do sprzedaży samochód specjalny pożarniczy marki SKODA/LIAZ model 706 RTO rok
produkcji 1976 o numerze rejestracyjnym KUC 0250, zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. W celu przeprowadzenia sprzedaży zarządzam przeprowadzenie przetargu ofertowego nieograniczonego.
§ 2. Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie:
1) Witold Puz - przewodniczący komisji,
2) Zdzisława Skiba - sekretarz komisji,
3) Sabina Mucha - członek komisji.
§ 3. 1. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia .
2. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.
3. Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 4 niniejszego zarządzenia.
4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 niniejszego zarządzenia.
5. Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego stanowi załącznik nr 6 niniejszego zarządzenia.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Naczelnik Wydziału Administracyjnego i Rozwoju
Gospodarczego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138/20
Burmistrza Dukli
z dnia 7 października 2020 r.
Burmistrz Dukli ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego –
pożarniczego marki SKODA/LIAZ model 706 RTO o nr rejestracyjnym KUC 0250
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Dukla ul. Trakt Węgierski 11; 38 – 450 Dukla
2. Miejsce i termin przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Dukla pok. nr 211 w dniu 23 października 2020
o godz. 915 przez komisję powołaną zarządzeniem nr 138/20 Burmistrza Dukli.
3. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd oraz uzyskać wgląd w wycenę nr
080/GP/2020 - Po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca z Witoldem Puz tel. 13 4329 117 (od poniedziałku do
piątku w godz. 700 – 1500 ).
4. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
1) Marka i model: SKODA/LIAZ model 706 RTO,
2) Numer nadwozia: 08-6291-608,
3) Pojemność silnika: 11 781 cm3 ,
4) Moc: 145,00 kW,
5) Skrzynia biegów: manualna
6) Rodzaj podwozia: dwuosiowe, napęd tylny,
7) Przebieg: wskazania licznika z tachografu 12 960 km . Przebieg ogólny: 164 558 km,
8) Dopuszczalna masa całkowita: 12000 kg, masa własna: 8300 kg,
9) Liczba miejsc: 4 + 4,
10) Badanie techniczne ważne do dnia 26.02.2020 roku ,
11) Data ważności ubezpieczenia OC : 31.12.2020 roku,
5. Cena wywoławcza : 6 250 zł brutto.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Oferta na zakup
samochodu specjalnego – pożarniczego marki SKODA/LIAZ model 706 RTO” w siedzibie sprzedającego pok. nr
111 do dnia 23 października 2020 roku do godz. 9 00 .
W kopercie musi się znajdować:
1) Oferta (stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Dukli nr 138/20),
2) Oświadczenie (stanowiąca załącznik nr 5 do zarządzenia Burmistrza Dukli nr 138/20),
7. Oferta zostanie odrzucona jeżeli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
8. Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana.
9. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni
od dnia pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty i wystawieniu faktury na rachunek sprzedającego nr 09
1130 1105 0005 2141 2520 0013.
10. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert bez
podania przyczyny.
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12. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
13. Cena za przedmiot przetargu oferowana w złożonych ofertach nie może być niższa niż cena podana
w pkt 5 jako cena wywoławcza.
14. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dukli,
w BIP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dukli.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/20
Burmistrza Dukli
z dnia 7 października 2020 r.
REGULAMIN
Pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego
marki SKODA/LIAZ model 706 RTO o numerze rejestracyjnym KUC 0250
§ 1. Przedmiotem przetargu będzie samochód specjalny – pożarniczy marki SKODA/LIAZ model 706 RTO
o numerze rejestracyjnym KUC 0250 rok produkcji 1976 – samochód dotychczas użytkowany przez Jednostkę
OSP w Jasionce.
§ 2. Przetarg prowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Burmistrza Dukli Zarządzeniem
nr 138/20 z dnia 7 października 2020 roku w sprawie przekazania do sprzedaży specjalnego samochodu marki
SKODA /LIAZ model 706 RTO stanowiącego własność Gminy Dukla i powołania Komisji przetargowej.
§ 3. 1. Przetarg na sprzedaż samochodu ma formę przetargu ofertowego nieograniczonego.
2. Jedynym kryterium przetargu jest cena większa od minimalnej, podanej w pkt 3 brutto.
3. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 6 250,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych).
4. Kwota minimalna określona w ust. 3 została ustalona wyceną nr. 080/GP/2020 z dnia 23 września
2020 roku.
§ 4. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim
w Dukli ul. Trakt Węgierski 11; 38-450 Dukla pok. 111.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na
zakup samochodu specjalnego – pożarniczego marki SKODA/LIAZ model 706 RTO” w pokoju nr 111 Urzędu
Miejskiego w Dukli ul. Trakt Węgierski 11; 38 – 450 Dukla, do dnia 23 października 2020 roku do godz. 9 00 .
3. W przypadku nadania oferty pocztą, liczy się data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Dukli.
4. Każda oferta powinna zawierać:
1) Nazwisko i imię/nazwa oferenta,
2) Adres zamieszkania oferenta lub siedzibę firmy,
3) PESEL/NIP, REGON,
4) Oferowaną cenę za przedmiot przetargu (nie niższa niż kwota minimalna).
5) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu.
§ 5. 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli pok. 211 w dniu
23 października 2020 roku do godz. 915 . Przy otwarciu dopuszcza się obecność oferentów.
2. W przypadku złożenia dwóch równorzędnych cenowo ofert (dotyczy tylko ofert najkorzystniejszych) zostaną
oni wezwani do złożenia, w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
3. Zwycięzcą zostaje osoba/firma oferująca najwyższą kwotę.
4. Osoba/firma wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Miejskim
w Dukli w terminie ustalonym przez sprzedającego (nie dłużej niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia)
5. Przekazanie samochodu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym (załącznik nr 6 do zarządzenia
Burmistrza Dukli nr 138/20), po dokonaniu przez oferenta wpłaty pełnej zaoferowanej kwoty na konto podane
w ogłoszeniu o przetargu (pkt. 9 ).
6. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedającego.
§ 6. 1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
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2. Jeżeli w podanym terminie nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie przekroczy ceny minimalnej,
przetarg zostanie unieważniony.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 138/20
Burmistrza Dukli
z dnia 7 października 2020 r.
FORMULARZ OFERTOWY
Kupna samochodu specjalnego – pożarniczego marki SKODA/LIAZ model 706 RTO o nr rejestracyjnym
KUC 0250
Miejscowość i data ………………………………………………………..
1. Oznaczenie Oferenta:
Nazwisko
i imię
/
Nazwa
………………………………………………………………………………………………..

firmy

………………………………………………………………………………………………..
PESEL ……………………………………………………………………………………….
NIP …………………………………………………………………………………………..
REGON ……………………………………………………………………………………...
Adres
/
Siedziba
…………………………………………………………………………………………………………….

firmy

………………………………………………………………………………………………………….....
Tel. …………………………………………………………………………………………………………….
e-mail
………………………………………………………………………………………………………………
Do: Urząd Miejskiego w Dukli , 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
2. Oferowana cena brutto (nie niższa niż minimalna) ………………………………………………… zł
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………
3. Jednocześnie oświadczam, że:

᠆ Zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu przetargu
(załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Dukli nr 138/20 z dnia 7 października 2020 roku)

᠆ Uważam się za związanego niniejszą ofertą do czasu podpisania umowy kupna/sprzedaży.
᠆ Zapoznałem się i akceptuję treść wzoru umowy sprzedaży (załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Dukli nr 138/20 z dnia 7 października 2020 roku)

᠆ Zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Załączam wyciąg z właściwego rejestru (w przypadku osoby prawnej).
……………………………………………………………….
Podpis
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 138/20
Burmistrza Dukli
z dnia 7 października 2020 r.
UMOWA NR ARG.5543. … .2020
zawarta w dniu ................... 2020 roku w Dukli pomiędzy:
Gminą Dukla, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, NIP: 684-23-64-450, Regon: 370440531, reprezentowaną
przez Andrzeja Bytnara - Burmistrza Dukli, zwaną dalej Sprzedającym,
a
................................................................................................................................................................................
................................................., zwanym dalej Kupującym.
zwanymi łącznie „Stronami".
§ 1. 1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego
samochodu pożarniczego marki SKODA/LIAZ model 706 RTO, o numerze rejestracyjnym KUC 0250, numer
VIN 08-6291-608, rok produkcji 1976.
2. Sprzedający
oświadcza,
że
o przebiegu 164 558 km, niesprawnym .

przedmiot

darowizny

jest

pojazdem

używanym

3. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich oraz,
że nie toczy się żadne postępowanie sądowe.
4. Sprzedający oświadcza, że ostatni przegląd techniczny został wykonany 26.02.2019 roku.
5. Protokół zdawczo - odbiorczy określa wyposażenie i przekazane dokumenty samochodu.
§ 2. 1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i wyposażeniem samochodu, o który mowa
w § 1 i jest mu on dobrze znany i nie zgłasza, żadnych zastrzeżeń w stosunku do Sprzedającego.
2. Kupujący zobowiązuje się do wykorzystania w/w samochodu zgodnie z prawem.
§ 3. 1. Kupujący zobowiązuje się wpłacić zaoferowaną kwotę w wartości ........... zł brutto na konto bankowe
Sprzedającego nr 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013 w terminie do dnia ................ .
2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty wpłynięcia na konto Sprzedającego kwoty
o której mowa w pkt. 1.
3. Wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Kupujący.
§ 4. 1. Strony potwierdzają przekazanie samochodu określonego w § 1 ust.1 podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego, który stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Dukli nr 138/20
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowi oferta z dnia .......października 2020 roku.
§ 5. 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla
Sprzedającego.
§ 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego i jeden dla
Kupującego.
SRZEDAJĄCY
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 138/20
Burmistrza Dukli
z dnia 7 października 2020 r.
OŚWIADCZENIE
…………………………………………………………….
Imię i nazwisko/Nazwa Firmy
……………………………………………….………
Miejsce zamieszkania/siedziba firmy
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu pisemnego przetargu ofertowego
nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki SKODA/LIAZ model 706 RTO
o numerze rejestracyjnym KUC 0250 i przyjmuję te zasady bez zastrzeżeń.
…………………………………………………
Data i podpis
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Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 138/20
Burmistrza Dukli
z dnia 7 października 2020 r.
PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
W dniu .......... 2020 r. na podstawie Umowy nr ARG.5543.... .2020
Gmina Dukla reprezentowana przez Burmistrza Dukli- Andrzeja Bytnara
przekazuje Samochód SKODA/LIAZ model 706 RTO, o numerze rejestracyjnym KUC 0250, o numerze
VIN 08-6291-608, rok produkcji 1976
·pojemność silnika – 11 781 cm3
·rodzaj paliwa·rok produkcji - 1976
·nr rejestracyjny – KUC 0250
………………… przekazano następującą dokumentację przedmiotowego samochodu:
·potwierdzenie
ubezpieczenia
od 01.01.2020 do 31.12.2020

OC

nr

33

32765396

na

okres

·dowód rejestracyjny pojazdu seria DR/BAM 0791074,
· tablice rejestracyjne z nr KUC 0250 (kolor czarny)
·komplet kluczy do samochodu,
Samochód został przekazany przy następujących stanach:
Stan licznika: 12 960 km
Stan paliwa:

0l

Wyposażenie: Jak na załączonych zdjęciach,
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy Dukla i jeden dla
……………………………………...
Przekazujący:

Przyjmujący:

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

................................
Dukla, ……………………. 2020 r
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