Zarządzenie nr
Wójta Gminy Głogów z dnia 30.12.2015
w sprawie zbycia składnika majątku ruchomego – środka trwałego: samochodu
specjalnego marki FS – LUBLIN Żuk A 156 nr rejestracyjny DGL 14TL
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Przeznaczam do zbycia składnik majątku ruchomego – środek trwały: samochód
specjalnego marki FS – LUBLIN Żuk A 156 nr rejestracyjny DGL 14TL, nr
identyfikacyjny pojazdu SUL15611180424670, kolor czerwony, rok produkcji 1985,
stanowiący własność Gminy Głogów (środek trwały zostały wycofany z eksploatacji
w OSP Szczyglice)

§2
Zbycie „środka trwałego” nastąpi na podstawie ogłoszenia o konkursie ofert na
sprzedaż ruchomości, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ……
Wójta Gminy Głogów
z dnia 30.12.2015

OGŁOSZ ENIE
o konkursie ofert na sprzedaż ruchomości
1. Urząd Gminy - zwany dalej Sprzedającym - z siedzibą w Głogowie przy ul.
Słodowej 2b, w imieniu którego działają:
Wójt Gminy – Joanna Gniewosz
zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż:
samochodu ciężarowy marki FS-LUBLIN Żuk A 156, nr identyfikacyjny pojazdu
SUL15611180424670, kolor czerwony, rok produkcji 1985 nr rejestracyjny DGL
14TL
Ruchomość powyższa jest towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy z
dn. 11 marca 1994 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz.
535 ze zm.) i jako takie ich sprzedaż przez Sprzedającego jest zwolniona, na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 z podatku od towarów i usług.
2. Dokumenty oraz wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty można pobrać
ze strony internetowej www.gminaglogow.pl bądź otrzymać bezpłatnie w siedzibie
Urzędu Gminy, przy ul. Słodowej 2b, 67-210 Głogów, pokój nr 13, tel.: (76)
8365568, fax.: (76) 8365567.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Inspektor UG : Teresa Kazimierczak, nr Tel.: 76 8365568
Naczelnik OSP Szczyglice: Mariusz Osiński, nr tel. 509 985 672
Na udostępniane oferentom dokumenty konkursu ofert składają się:
1. ogłoszenie,
2. formularz oferty,
3. wzór umowy,
3. Oferent może dokonać oględzin sprzedawanych ruchomości. Miejsce i termin, w
którym można dokonać oględzin należy uzgodnić z OSP Szczyglice, tel.
509 985 672.

4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym. Do oferty każdy z oferentów
winien załączyć:
a) kopie dowodu wpłaty wadium,

5. Wadium w wysokości 100zł należy wnieść do dnia 08.01.2016 r. na konto Urzędu
Gminy w Głogowie - BS Głogów nr 44 8646 0008 0000 0000 6161 0004 lub w
kasie Urzędu Gminy, w godzinach 9:00 – 14:00 w dni pracy Urzędu Gminy.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, w momencie jeżeli uczestnik konkursu,
który go wygrał uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
Sprzedającego, nie dłuższym niż 14 dni od daty powiadomienia o wygraniu
konkursu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu konkursu wynikiem
negatywnym bądź po unieważnieniu konkursu, jednak nie wcześniej niż po zawarciu
umowy z wybranym przez Sprzedającego oferentem.
6. Oferty w nieprzeźroczystych kopertach należy składać w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Gminy, ul. Słodowa 2b, 67-210 w Głogowie w pok. Nr 14, w
terminie do dnia 11.01.2016 r. do godz. 10:30. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi
komisyjnie w siedzibie Sprzedającego, w pokoju nr 13, w dniu 11.01.2016 r. o
godz.11:00. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Cena oferty (cena minimalna) nie może być niższa niż 800,- zł brutto
8.Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia konkursu.
Sprzedający zawrze umowę sprzedaży z uczestnikiem konkursu (oferentem), który
złożył ofertę najkorzystniejszą. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest
złożenie w imieniu Urzędu Gminy podpisów osób właściwych do składania
oświadczeń woli w imieniu Gminy Głogów. Za chwilę (dzień) zawarcia umowy
uznaje się: złożenie podpisu w imieniu Sprzedającego przez wszystkie osoby
właściwe do złożenia oświadczeń woli w imieniu Gminy w niniejszym konkursie, tj.:
Wójta Gminy i Skarbnika Gminy oraz - złożenie podpisu przez oferenta.
9. Oferent, którego oferta został w przetargu uznana za najkorzystniejszą jest nią
związany do czasu zawarcia umowy, nie później jednak niż 30 dni liczone od dnia
otwarcia ofert. Pozostali oferenci przestają być związani ofertą z chwilą otrzymania
pisemnego powiadomienia od Sprzedającego o dokonania wyboru innego oferenta.
Wszyscy oferenci przestają być związani ofertą z chwilą zakończenia konkursu
wynikiem negatywnym bądź unieważnienia przez Sprzedającego konkursu.
10. Konkurs kończy się wynikiem negatywnym w sytuacji, w której żaden z
uczestników nie zaoferował ceny równej bądź przewyższającej cenę minimalną, bądź
nie wpłynęło żadne wadium na konto Urzędu Gminy. Sprzedający do dnia zawarcia
umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. O

rozstrzygnięciu konkursu bądź jego unieważnieniu Sprzedający niezwłocznie na
piśmie informuje oferentów.
11. Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Sprzedającego (
www.gminaglogow.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.

UMOWA SPRZEDAŻY NR ……………………
zawarta w dniu …………….. w Głogowie
pomiędzy Gminą Głogów, ul Słodowa 2b., 67-210 Głogów, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Joanny Gniewosz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Tobiś
zwaną dalej Sprzedającym
a ……………….
zamieszkałym …………………………….. legitymującym się dowodem osobistym
nr .................................. wydanym przez ............................................
zwanym dalej Kupującym
§1
1. Zgodnie z ofertą z dnia Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje
samochód marki FS-LUBILIN Żuk A 156, nr identyfikacyjny pojazdu
SUL15611180424670, kolor czerwony, rok produkcji 1985 nr rejestracyjny
DGL 14TL
2. Sprzedający oświadczają, ze samochód, o którym mowa w punkcie
powyższym, stanowi własność Gminy Głogów, nie ma wad prawnych, nie
mają do niego praw osoby trzecie ani nie jest przedmiotem żadnego
postępowania ani zabezpieczenia.
§2
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy, o którym mowa w §
1 niniejszej umowy kwotę w wysokości ………… zł brutto (Słownie …. zł.)
2. Kwota określona w punkcie powyższym płatna jest w całości w terminie do
dnia…………. na konto Urzędu Gminy w Głogowie - BS Głogów nr konta
98 8646 0008 0000 0000 6161 0002
3. Wydanie przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami nastąpi
protokolarnie niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i po uiszczeniu
całej kwoty sprzedaży.
§3
Kupujący oświadcza, że samochód określony w § 1 pkt 1 umowy widział i nie
wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego
właściwości, jego wszystkich parametrów, a także jego wyglądu.
§4
Wszelkie czynności związane z rejestracją samochodu i zawarcia ubezpieczenia
obowiązkowego OC zostaną podjęte przez Kupującego w przeciągu 30 dni od dnia
zawarcia umowy.
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§5
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego, w
tym wszelkie należności publicznoprawne (ewentualnie należny podatek od
czynności cywilnoprawnych).
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego.
§7
W razie sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla
siedziby Gminy Głogów
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Kupującego, dwa dla Sprzedającego.
SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY :
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Konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki FS-LUBLIN Żuk A 156 o nr
rejestracyjnym DGL 14TL

FORMULARZ OFERTOWY
KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY
Urząd Gminy
ul. Słodowa 2b
67-210 Głogów

Odpowiadając na ogłoszenie o sprzedaży ruchomości niniejszym przedstawiamy
a) ofertę kupna samochodu marki FS-LUBLIN Żuk A 156 , nr identyfikacyjny
pojazdu SUL15611180424670, kolor czerwony, rok produkcji 1985 nr rejestracyjny
DGL 14TL
za niezmienną cenę :
w kwocie brutto ...................................................................z!
(słownie: ...................................................................................)
1. Oświadczamy, ze jesteśmy związani oferta przez okres 30 dni liczony od dnia
wyznaczonego na składanie ofert.
2. Oświadczamy, ze akceptujemy, bez zastrzeżeń, warunki umowne ujęte w
przekazanym nam przez sprzedającego wzorze umowy.
1. Wadium o wartości .........złotych (słownie ........................................... złotych)
zostało wniesione na konto sprzedającego. W przypadku uznania naszej oferty
za najkorzystniejszą wyrażamy zgodę na zaliczenie wadium na poczet zapłaty.
2. Załącznikiem do niniejszej oferty są:
- kopia dowodu wpłaty wadium,

.............................., dnia ..............................
...................................................................
/pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań/

