
Bojszowy, dnia  21.01.2016r. 

 

 

 

 

 

 
OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy Bojszowy ogłasza przetarg  

na sprzedaż samochodu pożarniczego 
 

 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego 

Gmina Bojszowy 

ul. Gaikowa 35 

43-220 Bojszowy 

tel. 32/2189366  

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie sprzedającego w dniu 09.02.2016r. o godz. 13.15. 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego 

Samochód pożarniczy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie OSP w Bojszowach Nowych 

przy ul. Ruchu Oporu 100 od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 08.02.2016r. po wcześniejszym 

telefonicznym zgłoszeniu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/2189366 w. 110 

 

4. Rodzaj, typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego 

 Samochód pożarniczy typu średniego STAR P244 (GBA 2.5/16) ze zbiornikiem wodnym 2.500 litrów, 

zbiornikiem na środek pianotwórczy 250 litrów, autopompą o wydajności 1.600 litrów/minutę, kabina dla 

załogi dla 6 osób.  

 Numer rej.  STY F108 

 Rok produkcji 1981. 

 Przebieg  40.005 km. 

 Aktualne badania techniczne do dnia 16.02.2016r. 

 Sprawny technicznie. 

 Posiada opinię nr CE/10/01/2016 wykonaną 15 stycznia 2016 roku  przez rzeczoznawcę samochodowego  

z Biura Rekonstrukcji Wypadków Drogowych i Rzeczoznawstwa Samochodowego CAR-EXPERT. 

 Samochód używany w podziale bojowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach Nowych. 

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia 

Wadium w wysokości  5% ceny wywoławczej, tj. 165,00 PLN należy wpłacić do dnia 09.02.2016r. w kasie 

Urzędu Gminy Bojszowy pok. nr 1 lub na konto bankowe: 

Gmina Bojszowy nr 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 z dopiskiem „Zakup samochodu pożarniczego” 

 

6. Cena wywoławcza 

Cena wywoławcza pojazdu – 3.300,00 PLN. 

Słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100 

 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: 

1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; 

2. oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty; 

3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność 

za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

4. dowód wniesienia obowiązującego wadium. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojszowy,  43-220 Bojszowy 

ul. Gaikowa 35 do dnia 9 lutego 2016 roku do godziny 13.00.   Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na 

zakup samochodu pożarniczego marki STAR P244”. 

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, 

bez podania przyczyny. 

 

10. Inne informacje 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w wysokości wskazanej    

w niniejszym ogłoszeniu (pkt. 5).  

2. Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu. 

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca 

się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty. 

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

5. Wadium nie polega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia 

umowy sprzedaży. 

6. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

 została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który 

nie wniósł wadium; 

 nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania 

jej za nową ofertę.  

7. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

8. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 

 

11. Warunki sprzedaży 

 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej 

najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą przetarg. 

 Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.  

 

12. Załączniki 

 zdjęcia pojazdu będącego przedmiotem sprzedaży;  

 wzór formularza ofertowego; 

 wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


