PREZES GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BOBOLICACH
UL. REYMONTA 3
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ POJAZDÓW I SPRZĘTU

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach, ul. Reymonta 3, 76 – 020 Bobolice.
Tel./fax 94 318 74 09
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.
w Bobolicach, ul. Reymonta 3, 76 – 020 Bobolice, w dniu 21.05.2021 r. - otwarcie ofert
nastąpi o godz. 10:15.

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać do dnia 20.05.2021 r. w godz. 9:00 –
14:00, w dni robocze, na wewnętrznym parkingu GZK Sp. z o.o. w Bobolicach.
Wymagane ustalenie terminu oględzin z Panem Krzysztofem Misztalem tel.602 354 391.
4. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego:

4.1.Samochód ciężarowy – FS LUBLIN 3N
---- nr. rejestracyjny – ZKO 9N26
---- badanie techniczne –
---- rok produkcji -2005
---- nr. identyfikacyjny (VIN) – SUL35243750077746
---- liczba miejsc - 3
---- ładowność - 1,49 t.
---- pojemność/ moc silnika -2417ccm/ 66 kW
---- DMC -3490 kg.
---- przebieg -257000 km
4.2. Samochód ciężarowy – MERCEDES BENZ 1223 ATEGO wywrotka z HDS
---- nr. rejestracyjny - ZKO 63TJ
---- rok produkcji - 1998
---- przebieg – 550000 km
---- nr. identyfikacyjny (VIN) – WDB9700551K315694
---- liczba miejsc - 3
---- ładowność - 4,36 t.
---- pojemność/ moc silnika - 6374,00 ccm/ 178,00Kw
---- DMC - 11,990 t.
---- badanie techniczne - 31.08.2021
---- dozór techniczny HDS - lipiec 2021
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4.3. Samochód ciężarowy - RENAULT MASTER 2,8 DTI furgon
---- nr. rejestracyjny - ZKO T998
---- rok produkcji - 2001
---- nr. identyfikacyjny (VIN) - VF1FDCCL524728092
---- liczba miejsc - 3
---- ładowność - 1,1 t.
---- pojemność / moc silnika - 2799,00 ccm / 84,00 kW
---- DMC – 3459 kg.
---- badanie techniczne - 13.04.2022
---- przebieg - 416000 km
4.4. Glebogryzarka Międzyrzędowa – „TRUSKAWKA’’
---- producent - „AKPIL’’ Pilzno
---- rok produkcji - 2008
---- waga -430 kg.
---- nr. fabryczny - 0030
4.5.Rębak gałęzi SKORPION 250 E
---- producent -„TEKNAMOTOR’’ Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski
---- rok produkcji -2007
---- waga 1050 kg.
---- nr. fabryczny - 097
---- napęd – silnik elektryczny - moc 45 kW
---- wydajność -22 m3/ h
---- max. średnica gałęzi - 250 mm.
4.6.
-------------

Maszyna do zbioru i rozdrabniania wierzby – HARVESTERS JF 192 Z10
rok produkcji -2008
moc ciągnika - 74 – 88 kW
waga - 980 kg.
wydajność 20 – 30 ton/h

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
5.1. Samochód ciężarowy – FS LUBLIN 3N – wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w
kwocie 1000,00 zł.
5.2. Samochód ciężarowy – MERCEDES BENZ 1223 - wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej tj. w kwocie 2500,00 zł.
5.3. Samochód ciężarowy - RENAULT MASTER 2,8 TDI - wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej tj. w kwocie 700,00 zł.
5.4. Glebogryzarka międzyrzędowa – TRUSKAWKA – wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej tj. w kwocie 1000,00 zł.
5.5. Rębak gałęzi - SKORPION 250 E – wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie
1500,00 zł.
5.6. Maszyna do zbioru wierzby - HARVESTERS – wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
w kwocie 500,00 zł.
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Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
w Bobolicach w PKO BP Koszalin 59 1020 2791 0000 7402 0286 9956 do dnia 21.05.2021
r., do godz. 10:00.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia pojazdu.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg,
uchyla się od zawarcia umowy.
6. Cena wywoławcza:
6.1. Samochód ciężarowy – FS LUBLIN 3N -10000,00 zł
6.2. Samochód ciężarowy - MERCEDES ATEGO 1223 - 25000,00 zł.
6.3. Samochód ciężarowy – RENAULT MASTER 2,8 TDI – 7000,00 zł.
6.4. Glebogryzarka międzyrzędowa TRUSKAWKA - 10000,00 zł.
6.5. Rębak gałęzi – SKORPION 250 E - 15000,00 zł.
6.6. Maszyna do zbioru wierzby – HARVESTERS – 5000,00 zł.
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
7.1. Pisemnie złożona w toku przetargu oferta na formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
powinna zawierać
 imię, nazwisko lub nazwę oferenta;
 adres siedziby oferenta;
 numer PESEL i NIP oferenta;
 datę sporządzenia oferty;
 oferowaną cenę;
7.2. oświadczenie oferenta że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin oraz oświadczenie o zapoznaniu
się i akceptacją wzoru umowy (załącznik nr 2);
7.3. dowód wpłaty wadium.
7.4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdy składnik majątku.
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest ważna:
8.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Oferta przetargowa na
sprzedaż pojazdów i sprzętu”. Nie otwierać przed dniem 21.05.2021r., do godz. 10:15.
8.2. Ofertę należy składać do dnia 21.05.2021 r., do godz. 10:00 w Gminnym Zakładzie
Komunalnym Sp. z o.o. w Bobolicach, ul. Reymonta 3, 76-020 Bobolice
– sekretariat.
8.3. Termin związania ofertą 30 dni.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert, bez podania przyczyny.
10. Inne informacje
1. Przetarg prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.
(DZ. U. z dnia 29 czerwca 2010 r. nr 114 poz. 761) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe.
10.1.
Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj.
w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Bobolicach, ul. Reymonta 3, 76-020
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Bobolice – sekretariat lub ze strony internetowej www.bip.zukio.bobolice.pl
– zakładka zamówienia publiczne.
10.2.
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na
sprzedawany pojazd lub sprzęt.
10.3.
Warunkiem do przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
10.4.
Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.
10.5.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, zostanie zwrócone w ciągu 7 dni – odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty.
10.6.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
10.7.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygra przetarg,
będzie się uchylał od zawarcia umowy sprzedaży.
10.8.
Komisja przetargowa odżuci ofertę jeżeli:
 Oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium.
 Nie zawiera danych lub dokumentów o których mowa w pkt 7 lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożone wyjaśnienia mogły by prowadzić do
uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja niezwłocznie zawiadomi oferenta.
10.9.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało cenę równą najwyższej
zaoferowanie cenie, przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w
dniu przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez komisję wyników przetargu.
11. Termin zawarcia umowy sprzedaży.
11.1.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po dokonaniu przez komisję przetargową wyboru
najkorzystniejszej oferty.
11.2.
Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła
odebrać pojazd lub sprzęt po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny i podpisaniu umowy
sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11.3.
Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez nabywcę
ceny nabycia.

Załączniki do pobrania:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie – załącznik nr 2.
3. Wzór umowy – załącznik nr 3.
4. Wzór protokół zdawczo – odbiorczy – załącznik nr 4.
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Załącznik nr 1 do ogłaszania pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż
pojazdów i sprzętu
……………………………..,data…...............
………………………………………………….
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
………………………………………………….
(adres)
………………………………………………….
………………………………………………….
(nr NIP)
…………………………………………………..
(telefon kontaktowy)
FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego
– sprzedaż pojazdów i sprzętu Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Bobolicach:
1.
2.
3.
4.
5.

Samochód ciężarowy - FS LUBLIN 3N – nr. rej. ZKO 9N26 , rok produkcji 2005.
Samochód ciężarowy – WERCEDES BENZ 1223 - nr. rej. ZKO 63TJ ,rok produkcji 1998.
Samochód ciężarowy – RENAULT MASTER 2,8 DTI - nr. rej. ZKO T998 ,rok produkcji 2001.
Glebogryzarka międzyrzędowa – TRUSKAWKA – rok produkcji 2008
Rębak gałęzi SKORPION 250 E – rok produkcji 2007

6. Maszyna do zbioru i rozdrabniania wierzby – rok produkcji 2008

Składam ofertę na zakup
pojazdu/sprzętu…………………………………………………………..* za kwotę:
Cena nabycia ……………………….
(słownie:………………………………....................................................)
1. W załączniku dowód wpłaty wadium.
2. Oświadczenie

* - wpisać właściwy pojazd, sprzęt
………………………………..
(podpis oferenta
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Załącznik nr 2 do ogłaszania pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż
pojazdów i sprzętu
……………………………..,data…...............
OŚWIADCZENIE
Do przetargu na sprzedaż pojazdów i sprzętu w dyspozycji Gminnego Zakładu Komunalnego
Sp. z o.o. w Bobolicach
Ja niżej podpisany oświadczam, iż:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi
w ogłoszeniu na sprzedaż pojazdów i sprzętu j. w.
Akceptuję warunki udziału w wyżej wymienionym postepowaniu.
Zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu, sprzętu*/ nie zapoznałem się ze stanem
oferowanego pojazdu, sprzętu*/ i jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z
rezygnacji z oględzin.
Zapoznałem się i akceptuję treść wzoru umowy sprzedaży.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.

……………………………………
* - niepotrzebne skreślić w pkt 3.
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(podpis oferenta)

Załącznik nr 3 do ogłaszania pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż
pojazdów i sprzętu
Umowa (wzór)
Zawarta w dniu ………………… w Bobolicach, pomiędzy:
Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Bobolicach, ul. Reymonta 3, 76-020 Bobolice
NIP 4990680756 reprezentowanym przez:
Prezesa Pana Zdzisława Czarneckiego
zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,
a
1. Dotyczy przedsiębiorcy:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
NIP …………………… REGON………………….
Reprezentowany przez:
……………………………………………………
zwanym w dalszej części Kupującym.
2. Dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej:

Panią/-em …………………………………………. legitymizującą/-ym się dowodem
osobistym seria…………….. numer …………………….. wydanym przez ………………….
Zamieszkałą/-ym
w ……………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części Kupującym.
W wyniku dokonanego przez sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu
zawarto umowę następującej treści :
§1
Sprzedający, sprzedają e Kupujący kupuje pojazd/sprzęt, marka i model…………………...
wersja brygadowy ,wywrotka………………., nr rejestracyjny……………………, numer
identyfikacyjny ………………………………., rok produkcji……………………
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd/sprzęt 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
Tytułem zapłaty za pojazd/sprzęt o którym mowa w §1, Kupujący zapłaci Sprzedającemu
kwotę brutto ……………………… zł……. gr. (słownie:……………………………………...
……………………………………………………………………………………………….....)
na konto Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Bobolicach w PKO BP Koszalin 59
1020 2791 0000 7402 0286 9956
§4

7

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po wniesieniu
należytej kwoty, o której mowa w § 3.
2. Data wniesienia należnej kwoty jest data wpływu na konto Sprzedającego.
3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu/sprzętu do chwili uiszczenia przez Kupującego
ceny o której mowa w § 3.

4. Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez
Kupującego i przedstawiciela Sprzedającego (załącznik nr 4) oraz fakturę VAT wystawiona
przez Sprzedającego.
5. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego dokumenty
dotyczące pojazdu/sprzętu w tym miedzy innymi kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, polisę
OC.

§5

1. Kupujący stwierdza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu/sprzętu określonego
w §1 niniejszej umowy i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do
Sprzedającego.
2. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu, dowodu rejestracyjnego i nie wnosi
żadnych zastrzeżeń.

§6
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Integralną część niniejszej umowy stanowi ogłoszenie o przetargu, oraz oferta złożona przez
Kupującego wraz z załącznikami.
§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 210 r. w sprawie
sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które
wyposażone są jednostki budżetowe (DZ. U. z dnia 29 czerwca 2010 r. nr 114 poz. 761).
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla Sprzedającego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
……………………………
Sprzedający:
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…………………………………..
Kupujący:

Załącznik nr 4 do ogłaszania pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż
pojazdów i sprzętu
PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
(WZÓR)
PRZEKAZUJĄCY: Gminny Zakład Komunalny Sp. .z o.o. w Bobolicach, ul. Reymonta
3, 76-020 Bobolice
ODBIERAJĄCY: ………………………………………………………………………….
W dniu………………….r., roku przekazano
......................................................................................
Pojazd/sprzęt o następujących parametrach:










marka i model pojazdu
nr rejestracyjny
rok produkcji
data pierwszej rejestracji
nr identyfikacyjny (VIN)
przebieg
dopuszczalna masa całkowita
rodzaj nadwozia
rodzaj silnika

Przekazujący wraz z samochodem wyda Odbierającemu:
 dowód rejestracyjny,
 kartę pojazdu,
 gaśnicę.

ODBIERAJĄCY:
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