ZARZADZENrI, NR 87 /2014
W6jta Gminy Rybno
z dnia 23.12.2014r,
w sprawie ogloszenia pisemnego przetsrgu ofertowego nieograniczonego na sprzedaz
samochodu osobowego
Dzialaj?c na podstawie art.30 ust.2
2o13r. poz. 594 ze m1.)

pk I ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o sarnorz4dzie gminnym (Dz. U. z

zarz4dzam co nastgpuje:

Sl. Przeznaczam do sprzeda2y samoch6d osobowy marki Nissan J4 Primastar w drodze
pisemnego przetargu oferto\aego nieogEniczonego.
$2. Przetarg prowadzi komisja przetargowa w skladzie:
1) Jolanta Jendrycka - przewodnicz4cy

2)

3)

Marek Wilbrandt - czlonek komisji
Miroslaw Karbowski- czlonek komisji

93. Do zadan Komisji Przerargowej nale2l:

l)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
$4.

1.

2.
3.
4.

przyj$ie warto<ci samochodu w oparciu

o opinig rzeczozna\ c).
przygotowanie oraz podanie do publiczn€j wiadomosci informacji o prz€targu,
w tym w szczeg6lnosci na tablicy ogloszei i stonie intemetowej UrzQdu Gminy
Rybno,
udzielenie wyjaSnien ofer€ntom,
przeprowadzenie przetargu,
pEygotowanie protokolu z przeprowadzonego przetargu!
podanie do publicznej wiadomoSci informacji o wynikach przetargu,
pzygotowanie dokument6w niezbQdnych do sprzedazy samochodu.

Wz6r
Wz6r
Wz6r
Wz6r

treSci ogloszenia stanowi zal4cznik

nI

l,

tresci oswiadczenia oferenta stanowi zal?cznik w 2,
umowy stanowi zal4cznik nr 3,
protokolu zdawczo- odbiorczego stanowi zal4cznik nr 4.

$5. Nadz6r nad

wykoraniem Zav4dzetia sFawuje Seketarz Gminy Rybno.

56. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

w6jt

Zalqcznik nJ 1 do
Zaft4Azenia
W6jta Gminy Rybno
Nt 87/2014 z dnia 23.122014r

WOJT GMINY RYBNO
OGI,ASZA PISEMNY PRZETARG OfERTOWY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAZ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI NISSAN J4 PRIMASTAR

Nazwa sprzedaj4cego:
Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, l3-220 Rybno, NIP: 571 1293890;MGON: 000543670
Opis przedmiotu sprzedazyr
Przedmiotem sprzedazy jest samoch6d osobowy marki Nissan J4 Primastar, o num€rze
rejestmcyjnym NDZ 40NG, stanowi4cy mienie Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220
Rybno.
Wartos6 rynkowa brutto, pojazdu okeSlona zostala przez Licencjonowanego Rzeczoznawcg
i wynosi:45.000,00 zl i jest za€zem cen4 wl,lrolawcz4 samochodu.
Dane identyfi kacyjne pojazdu:
Marka: Nissrn
Model: J4 Primastar
Rodzaj pojazdu: Osoborvy
Liczba miejsc: 9
Nr rejestracyjny: NDZ 40NG
Rok produkcji: 2008
Nr identyfikacyjny: VSKJ4BVB6UY618007
Kolor powloki lakiemiczej: szary netalik
Rodzaj silnika : olej napgdowy
Pojemnosi skokowa silnika: 2464 cm3
Moc silnika: l07KW
Przebieg: 136 tys. km
Data pierwszej rejestracji: 22 wrzesieri 2008 r.

Warunek uczesttrictwa w przetargu:
l.Zlozenie oferty (stanowi4cq zal4cznik m 2 do Zan4dzefia \,l6jta Gminy Rybno nr 87/2014,
z dnia 23.12.2014r.), powiryro nastqpid w terminie do dnia 22.01.2015 r., do godz. 12.00 .
Formulaz ofeftorvy moZna pobrai w siedzibie sprzedawcy, tj . w Urzgdzie Gminy Rybno, przy
ulicy Lubawskiej 15, pok6j 13 lub ze stony intemetowej Urz?du Gminy Rybno.
Oferta powinna zawierai:
- imig i nazwisko lub nazwg oferenta,
- adres siedziby oferenta,
- numer PESEL i NIP oferenta,
- dat9 spoEqdzenia oferty,

- orerowan4 cen9,

- oswiadczenie, 2e oferent zapoznal siq z warunkami przetargu i przedmiotem sprzed,lzy oraz
przyjmuje warunki bez zastrzgzeh .
2.Wplacenie wadium w wysoko3ci l0o4 ceny wywolawczej pojazdl, co stanowi 4500,00 zl.
Wadium nale2y wplaciC najp62niej do dnia 21.01.2015 r., do godz. 14.00 w kasie

Urzgdu Gminy Rybno lub na konto Urzgdu Gminy Rybno w Banku Sp6ldzielczym w
Dzialdowie z siedzib4 w Lidzbarku Oddzial w Rybnie nr 84 8215 l0l6 2003 0004 0415 0001.
Wadium $?lacone przez oferent4 kt6ry wygral pzetarg zostanie zaliczor'e ta poczet ceny
nabycia sarnochodu.
Wadium zlozone przez o1'erent6w, kt6rych oferty nie zostan4 wybrane lub zostan4 odrzucone,
zostanie zwrdcone niezwlocznie po dokonaniu wyboru ofetty.
Wadium nie podlega zwrotowi w prz,?adku, gdy uczestnik przetargu, kt6ry wygral przetarg,
uchyla sig od zawarcia umowy.
OfertQ wraz z potwierdzeniem wplaty wadium nale2y zlozyd w Seketariacie Urzgdu Gminy
Rybno (ll pigtro).

Pozostale informacje:
1 samoch6d mo2na ogl4da6

w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00

.

2.Nabywcq zostaje uczestnik pzetargu, kt6ry zaoferuje ceng nabycia najwyzsz4 z bior4cych
w przetargu wyzsz4 od ceny wywolawczej, co najmniej o jedno postqpienie, z
zaskzezeniem ust. 4 ponizej.
Post4pienie ustala si9 w wysokoSci 100,0021.

udzial

i

3.Zloi e']'le jednej wainej oferty \eJstarcza do przepro\^adzenia pzctargu.
4.Sprzedajqcy zastzega sobie

pra*o zamknigcia przetargu bez wybraniajakiejkolwiek oferty.

5. W przypadku zaoli:rowania takiei samej ceny przez wigcej niz jednego of'erenta, zostanie
dodatkouo przeprouadzona usura licl racia.
6. Oferty cenowe ponizej ceny

rywolawczej nie

bgdQ rozpatrywane.

T.Nabywcajest zobowiqzany zaplacii ceng nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez
prowadz4cego plzetarg.
S.Wydanie przedmiotu sprzeda2y nabywcy nastgpuje niezwlocznic po zaplaccniu ceny nabycia

i FplyniQciu naleznoSci na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy spzedazy
(stanowiqcej zalqcznlk ft 3 do ZarzqAzenia W6jta Gminy Rybno nr 87/2014,
z drlia 23.12.2014r.), i protokolu zdawczo- odbiorczego (stanowiqcego zal4cznik nr 4 do
Zafl4dzenia W6ita Gminy Rybno nr 8 7/20 14 z drl.a

23 .12.2014r.)

.

9.Szczeg6lowych i|formacji dotyczqcych przerargu udziela inspektor Miroslau' Karbowski
te1.506052486

Zalqc?i.iknr 2

do

z

zqnzEniz

w6jta Gminy Rybno
Nr 87120\4 z dni^23.12.20l4r.

(imi9 i nazwisko)

(adres)

(nrNIP)

(t€l€fon kontaldowy)

OSWIADCZENIE

Ja ni2ej podpisany oSwiadczam, Ze zapozx'alem sig
przetaxgo\{ego okreslonymi

z

warunkami postgpowania

w ogloszeniu o przetargu rB sprzedrt samochodu osobowego

marki Nissan J4 Primastar, z tresci4 wzom umowy (zal4cznik

N 3 do Zaru4dze

a

W6jta

Gminy Rybno nr 87/2074r. z dnia23.l2.20l4 r.) oraz z treSci4 protokolu zdawczo- odbiorczego
(zal4cznik nr 4 do W6jta Gminy Rybno m

8

7 12014

r. z dr'ia 23 .12.2014r .).

AkceptujQ warunki udzialu w post€powaniu oraz warunki wynikaj4ce ze wzom umo\ ry

i po zapoznaniu sig ze stanem technicznym pojazdu skladam ofertg na zakup samochodu marki
Nissan J4 Primastar za kwotg

(slownie: brutto:...

hutto ....,.................

...

zl.
,, ,,. ,. ,,

...... ..... ... .....zt).

W zalqczeniu douod uplaly kwoty wadiurn.
Wyrazam zgodg, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod
wzglgdem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona zostala na poczet ceny

Zalqc lkrtr3

do

Zarz4dzenia

W6jtaGminy Rybno
8712014 z dni^23.12.2014r.

Nt

Umowa sprzedazy

Zawarta w dniu ......

.

nI

.........

w Rybnie, pomigdzy:

zwanym w dalszej cziSci umowy Spzedaj4cym,
a

zwanym w dalszej czgSci KupLrj4cym.

Sl Pzedmiotem umowyjest sFzedaz pojazdu:

Ma*a: Nissan
Model: J4 Primastar

Nr rejestracyjny: NDZ 40NG
Rok produkcji: 2008
Nr identyfi kacyjny: VSKJ4BVB6UY6f 8007
Numer silnika: 039207

52 Spizedaj4cy oswiadcza, 2e pojazd kdqcy przedmiotem umowy stanowi jego wyl4czn4
wlasnos6, jest wolny od wad prawnych oraz plaw os6b trzecich, iz nie toczy sig Adne
post9powanie, kt6rcgo pzedmiotem jest ten pojazd, ze nie stanowi on r6wniez przedmiotu

zabezpieczenia.
$3 Strony ustalily warto3i przedmiotu umowy na
kwolQ:. . . .. . . . . . . . . . . . . .

Slownie:
$4 Rozliczenie za przedmiot umowy nast4pi w oparciu o fakturg wystawion4 przez
Sprzedaj4cego. Termin platnoSci ustala sig na 7 dni od daty odbioru faktury przez

Kupuj4cego.
Wydanie samochodu nast4pi na podstawie protokolu zdawczo- odbiorczego, po dokonaniu
uplaty przez Kupuj4cego.

Kupuj4cy oswiadczq ze zapozr6l siQ ze stanem technicznym nabywanego sarnochodu
osobowego i z tego tltulu nie bqdzie zglaszal 2adnych roszczei w stosunku do
S5

Sprzedaj4cego.
$6 Strony ustalily, ze wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikajqce z realizacji ustalef
niniejszej umowy ponosi Kupuj4cy. Dotyazy to w szczeg6lnodci podatku od czyrmosci
cywilnoprawnych
$7 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majq odpowiednie przepisy

Kodeksu C1'wilnego.
$8 Wszelkie zmiany umowy wymagaj4 formy pisemne.j pod rygorem niewaznosci.
$9 S4dem wla6ciwym do rozpoznawania ewentualnych spor6w wynikaj4cych z umowy
bgdzie sqd wla6ciwy dla siedziby Sprzedaj4cego.
$

l0 Umowg spou4dzono w dw6ch jednobzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla

ka2dej

strony.

w0Jr
Sprzedaj 4cy:

Zalqs ikn(

4 do Zafi4dztni.a
W6jta Gminy Rybno
Nr 87 /2014 z df]ia 23.12.20l4r.

PROTOKOT, PRZf,KAZANIA I ODBIORU

PRZEKAZUJACY: Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

ODBIERAJdCY:..
W dniu......... 2015 roku przekazano
samoch6d osobowy marki Nissan J4 Primastar, o nast€pujqcych paxametach:
Maxka: Nissan

Model: J4 Prima$tar
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba miejsc: 9
Nr rej estacyjny: NDZ 40NG
Rok produkcji: 2008
Nr identyfrkacyjny: VSKJ4BVB6UY618007
Kolor powloki lakiemiczej: szary metalik
Rodzaj silnika :olej napgdowy
PojemnoS6 skokowa silnika: 2464 cml
Moc silnika: l07KW
Przebieg: 136 tys. km
Data pierwszej rejestracji: 22 wrzesiei 2008 r.

Ptzekazrli4cy utaz z samochodem wyda Odbieraj4cemu:
- dow6d rejestracyjny,
- kartQ pojazdu,
- komplet kluczy,
- fojk4t ostrzegawczy,
- lewarek,
- klucz do k6l,
- apteczki pierwszej pomocy,
- gasnicA.

PRZEKAZUJ,{CY:

