
                                                Poddębice dnia 14.07.2016r. 

 

 

 

 

                           Ogłoszenie o przetargu 

 

 

Działając na podstawie § 8 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w 

sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w 

który wyposażone są jednostki budżetowe. 

 

 

                         Burmistrz Poddębic  
ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu osobowego 

Renault  Traffic  2.0 dCi MR 07 E4 3.1 t  nr rejestracyjny EPD 33HT. 

 

 

I.  Nazwa i siedziba jednostki : 
 

     Gmina Poddębice 

      ul. Łódzka 17/21 

      99 – 200 Poddębice 

 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 

 

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.08.2016r. o godz. 11
00

 w siedzibie Urzędu  

    Miejskiego ul. Łódzka 17/21  , 99 -200 Poddębice . 

 

III. Miejsce i termin , w którym można obejrzeć przedmiot przetargu :   
    Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w obecności przedstawiciela  

    sprzedającego w Poddębicach ul. Łódzka  17/21 , po wcześniejszym telefonicznym  

    uzgodnieniu terminu z Panem Tomaszem Kujawińskim tel. 691 022 106.  

 

IV. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego : 

 

    Marka: RENAULT  Model pojazdu: Trafic 2.0 dCi MR’07 E 4 3.1t 

Wersja: L2H1P2 Pack Clim Nr rejestracyjny: EPD 33HT 

Rok produkcji:  2008 

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy 9m 

 

Nr INFO-EKSPERT     031-05726 

Nr identyfikacyjny (VIN)    VF1JLBHB68V325741 

Data pierwszej rejestracji    2008/10/17 

Wskazanie drogomierza    40735 KM 

Okres eksploatacji pojazdu (08/10/17- 16/03/09) 89 miesięcy 

Kolor powłoki lakierowanej (rodzaj lakieru) CZERWONY 

Dopuszczalna masa całkowita/ Ładowność  2965 kg/ 1091 kg 

Rodzaj nadwozia     furgon wydłużony 4 drzwiowy 6+3 osobowy 

Liczba osi/ Rodzaj napędu/ Skrzynia biegów 2/ przedni (4x2)/ manualna 



Rozstaw osi      3498 mm 

Rodzaj silnika     z zapłonem samoczynnym 

Pojemność/ Moc silnika    1995 ccm/ 85 kW (116 KM) 

Doładowanie      Turbosp. z chłodn. powietrza 

Liczba cylindrów/ Układ cylindrów   4/ rzędowy 

Norma spalin      E4 

Długość/ Szerokość/ Wysokość   5182 mm/ 1904 mm/ 1959 mm 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

1. ABS+ EBV- korektor siły hamowania elektr. 

2. Drzwi boczne prawe przesuwne 

3. Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni 

4. Fotel kierowcy z regulacją wysokości 

5. Fotel pasażera podwójny 

6. Głośniki 2 szt. 

7. Klimatyzacja 

8. Kolumna kierownicy regulowana 

9. Podłokietnik centralny przedni 

10. Poduszka powietrzna Kierowcy 

11. Radioodtwarzacz 2x 12 W 

12. System hamowania awaryjnego BAS 

13. Szyby przyciemniane 

14. Ścianka działowa pełna oszklona 

15. Światła z regulacja kąta pochylenia 

16. Tapicerka materiałowa ”Galatone” 

17. Uchwyty do mocowania ładunków 

18. Wspomaganie układu kierowniczego 

19. Zamek centralny 

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

1. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 

2. Ogrzewanie niezależne 

3. Szyby przednie regulowane elektrycznie 
 

 

V.  Cena wywoławcza : 

 

    35 100,00 / słownie : trzydzieści  pięć tysięcy sto złotych 00/100 /. 

 

VI. Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce wniesienia wadium :  

 

    1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 

       10% ceny wywoławczej , tj. 3 510,00 zł / słownie : trzy tysiące pięćset dziesięć    

       złotych /  w formie przelewu /wpłaty na konto Gminy Poddębice w BS Poddębice  

       87 9263 0000 0000 0013 2000 0005  z dopiskiem  

       Wadium – przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu Renault Traffic nr rej. 

       EPD 33 HT .Wadium wnoszone jest wyłącznie w pieniądzu. 

 



 

     2. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne  

        znalazły się na koncie najpóźniej w dniu  27.07.2016r.  

 

VII.  Zasady zwrotu wadium :  

     1. Wadium wpłacone przez oferentów  , których oferty nie zostały wybrane ,  

        lub zostały odrzucone , zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia wyboru 

        lub odrzucenia oferty na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. 

     2. Wadium wniesione przez oferenta , którego oferta zostanie wybrana , zostanie 

        zaliczone na poczet ceny nabycia, 

     3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy oferent którego oferta zostanie  

        Wybrana , uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

 

VIII. Wymagania , jakim powinna odpowiadać oferta : 

      Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej 

       i zawierać : 

       1. imię , nazwisko i adres lub nazwę /firmę / i siedzibę oferenta 

       2. numer PESEL / NIP oferenta/, 

       3. oferowaną cenę / nie niższą niż cena wywoławcza / oraz formę i warunki jej 

         zapłaty,  

       4. oświadczenie oferenta ,  że zapoznał  się ze stanem przedmiotu przetargu lub że  

          ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

       5. dowód zapłaty wadium 

        

      Ofertę należy złożyć w  zaklejonej kopercie z napisem: „ Przetarg ofertowy na  

      sprzedaż samochodu Renault Traffic , nr rej. EPD 33 HT „   w terminie do dnia  

      01.08.2016r. do  godz . 10 
45

  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Poddębicach  

      ul. Łódzka 17/21 pok. 116 .   

 

IX  Odrzucenie oferty :  

    1.  Komisja przetargowa odrzuci ofertę , jeżeli : 

         -  została  złożona po wyznaczonym terminie , w niewłaściwym miejscu lub 

            przez oferenta , który nie wniósł wadium, 

         -  oferta nie zawiera danych i dokumentów , o których mowa w pkt VIII  

            lub są one niekompletne , nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie  

            mogłoby prowadzić za uznanie jej za nową ofertę. 

     2 . O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

 

 X.  Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy : 

      1. Komisja przetargowa wybierze oferenta , który zaoferuje najwyższą cenę za  

         Samochód objęty przedmiotem  przetargu, 

      2. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi Kupujący, 

      3. Nabywca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia  ogłoszenia   

         wyników przetargu do podpisania umowy , która  nastąpi w Urzędzie Miejskim  

         w  Poddębicach  , 

      4. Nabywca zobowiązany jest  zapłacić cenę nabycia samochodu / pomniejszoną  o  

         wpłacenie wadium /,  w terminie  nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania  

         umowy sprzedaży . Umowę sprzedaży z osobą której oferta została wybrana  

         zobowiązuje się podpisać w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia  

         dokonania wyboru oferty.  Po tym terminie wadium przepada, a Gmina ogłosi 

         nowy przetarg. 

     

 



 

       5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy  

         oraz zapłaceniu ceny nabycia 

       6. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo  zamknięcia przetargu bez  

         wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyny.  

       7. W przypadku ustalenia , że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę  , 

         komisja  przetargowa przeprowadza aukcję między tymi oferentami. 

 

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia  :    

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem  

   oferenta  

  

 



                                             ……………….. , dnia…………… 
                                                                               / miejscowość , data / 

 

 

 

                                        

 

                     O F E R T A  
 

 

………………………………………………………. 

 

..................................................................................... 
/ imię , nazwisko i adres lub nazwa firmy i siedziba oferenta/ 

 

Numer NIP ………………………………………… 

 

Numer  PESEL …………………………………… 

 

Ja niżej podpisany oświadczam , że zapoznałem się z warunkami postępowania  

Przetargowego  określonego w ogłoszeniu  Burmistrza Poddębic o przetargu  

Na sprzedaż samochodu osobowego z dnia 14.07.2016r.  

 

 

Składam ofertę zakupu samochodu osobowego Renault Traffic 2.0 dCi MR’07 E 4 3.1t 

Nr  rej. EPD 33 HT  

 

za kwotę …………………..  / słownie: ………………………………………………../. 

 

Warunki zapłaty ………………………………………………………………………….. 

 

W załączeniu dowód wpłaty wadium . 

 

Składając powyższą ofertę Oświadczam , że : 

- zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu ,  

- biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin . 

 

 

Wyrażam zgodę , aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod 

względem oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny nabycia . 

 

 
 

                                                      …………………………………….. 

                                                            Podpis 

 


