
Gózd dnia 16.08.2010r. 
Wójt Gminy Gózd 

zgodnie z § 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r.  w sprawie 
sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,              

w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. 114 poz. 761 z 2010r.)  
Ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż następujących składników 

rzeczowych majątku ruchomego: 
1) Pojazd marki STAR 200 - FSC Starachowice 3W200 6842ccm-150KM 10, 5t 84-

01 
Nr rejestracyjny:  WRA 60EV 
Rok produkcji: 1988 

Cena wywoławcza: 2.074,00 zł 
 

2) Koparko – spycharka BOREX Białoruś 2628 
Nr rejestracyjny: WRA V650 
Rok produkcji: 1994 

Cena wywoławcza: 3.050,00 zł 
 

1. Jednostka sprzedająca: Urząd Gminy Gózd, ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd. 
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Gminy w Goździe, ul. Radomska 

7,  26-634 Gózd, sala nr 105, godzina 10:15 
3. Miejsce i  termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe  majątku 

ruchomego: Urząd Gminy Gózd od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 
tj. od godz. 7:30 do godz. 15:00. 

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego: 
1) pojazd marki STAR 200 - FSC Starachowice 3W200 6842ccm-150KM 10, 5t 84-

01, rok produkcji: 1988, szt. 1, 
2) Koparko – spycharka BOREX Białoruś 2628, rok produkcji: 1994, szt. 1. 

5. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy  w Goździe w terminie 
do dnia 3 września 2010 roku do godziny 10:00 
1) w wysokości 207,40 zł jeśli dotyczy pojazdu marki STAR 200 
2) w wysokości 305,00 zł jeśli dotyczy koparko – spycharki BOREX Białoruś 

6.  Cena wywoławcza: 
1) pojazdu marki STAR 200 – 2.074,00 zł 
2) koparko – spycharka BOREX Białoruś – 3.050,00 zł 

7. Oferta musi zawierać: 
a. imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 
b. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 
c. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub 

że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 
d. dowód wpłaty wadium, 
e. oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia OC. 

Druk oferty można pobrać w Urzędzie Gminy w Goździe – pok. 120. 
8.   Koperta ma być opisana i zaadresowana w następujący sposób: 

Urząd Gminy w Goździe 
ul. Radomska 7, 26-634 Gózd 
Oferta na przetarg – Sprzedaż ............ (wpisać nazwę pojazdu, którego oferta 
dotyczy). 



Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w siedzibie jednostki 
sprzedającej tj. w sekretariacie Urzędu Gminy Gózd pokój 113 w terminie do dnia 
03.09.2010r.  do godziny 10:00. 
Oferta jest wiążąca w terminie od złożenia jej w siedzibie jednostki sprzedającej 
(decyduje pieczęć wpływu) do dnia wyboru zwycięzcy przetargu i spisania z nim 
umowy. 

9. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty. 
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2010r.  o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu 

Gminy w Goździe – sala nr 105. 
11. Ze szczegółową ekspertyzą oraz opiniami dotyczącymi danych identyfikacyjnych,      

wyposażenia oraz stanu technicznego pojazdu można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
w Goździe – pokój nr 120. 

12. Organizator przetargu niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, pisemnie 
powiadomi uczestników o wynikach przetargu lub jego unieważnieniu. 

13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. 

14. Informacja o treści przepisów § 15 i 18: 
§ 15.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5-10% ceny 
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.  
§ 15. 2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 
§ 15. 3 . Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 
zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 
§ 15. 4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 
§ 15.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg , uchyli się  od 
zawarcia umowy sprzedaży. 
§ 18.1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 
który nie wniósł wadium; 

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1, lub są one 
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby 
prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

§18.2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.  


