
Zarządzenie Nr 86/2022 
Wójta Gminy Bądkowo 
z dnia 2 grudnia 2022 r. 

w sprawie: sprzedaży samochodu pożarniczego marki Renault G230 Sides 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) 

zarządzam 

$1 

Sprzedać w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego samochód marki Renault G230 
Sides o numerze rejestracyjnym CAL 99U4, który jest własnością Gminy Bądkowo. 

82 

Przeprowadzić otwarcie ofert w dniu 09.01.2023 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Bądkowie przy ul. Włocławskiej 82. 

$3 

Powołać Komisję w składzie: 

Przewodniczący Komisji — Jarosław Marchwiński 
Członek Komisji — Jarosław Wochna 
Członek Komisji — Agnieszka Pinkowska 

$4 

Ogłoszenie o przetargu podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 

> w Biuletynie Informacji Publicznej, 
> na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bądkowo, 

$5 

l. Treść ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym stanowi załącznik nr l do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Regulamin przetargu publicznego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego 
marki Renault G230 Sides o nr rej. CAL 99U4 stanowiącego własność Gminy 
Bądkowo, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

$6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO 

Wójt Gminy Bądkowo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu 
pożarniczego Renault G230 Sides o numerze rejestracyjnym CAL 99U4 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego 

Gmina Bądkowo 

ul. Włocławska 82 

87-704 Bądkowo 

2. Przedmiot sprzedaży 

Marka: Renault 

Model: G230 Sides 

Nr rejestracyjny: CAL 9904 
Nr VIN: VF6BA03A000012721 

Rok produkcji: 1990 

Liczba miejsc: 8 

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie - specjalny pożarniczy 
Przebieg: 60107 km 

Pojemność silnika: 6174, 00 cm? 
Dopuszczalna masa całkowita: 13000 kg 
Dopuszczalna ładowność: 5700 kg 
Liczba osi: 2 

Nr karty pojazdu: 8863177 

Pojazd sprawny technicznie 
Wyposażenie: oświetlenie boczne pola pracy, sygnał AIR HORN, szybkie natarcie 

3. Cena wywoławcza pojazdu 35 000,00 zł brutto 
4. Warunki szczególne 

4.1. Samochód można oglądać w remizie OSP Łówkowice po wcześniejszym ustaleniu 
terminu. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Agnieszka Pinkowska, tel.: 
54 272 41 00 wew. 36 

4.2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy 
w Bądkowie, ul. Włocławska 82, tel.: 54 272 41 00, z dopiskiem „Oferta na zakup 
samochodu marki Renault G-230” do dnia 09.01.2023 r. do godz. 11:30. 

4.3.Wyłoniony w drodze przetargu nabywca samochodu jest zobowiązany w terminie 
7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Dokonać wpłaty ceny ustalonej 
w przetargu. 

4.4.Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży 
i zapłaceniu ceny. 

4.5.Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. 
4.6.Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien zapoznać się ze stanem 

technicznym pojazdu. 
4.7.Oferta powinna zawierać dane wg załącznika do niniejszego ogłoszenia. 
4.8.Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 09.01.2023 r. o godzinie. 12:00. 
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Załącznik do ogłoszenia o sprzedaży samochodu 

WZÓR OFERTY KUPNA POJAZDU 

1. imię inazwiska/ Nazwa HMY was RR AAAA 
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7. Określenie ceny brutto, za którą oferent deklaruje nabycie .......uaai 
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Podpis i pieczęć oferenta



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2022 
Wójta Gminy Bądkowo z dnia 2 grudnia 2022 roku 

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 
SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI RENAULT G230 O NR REJ. CAL 99U4 

STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY BĄDKOWO 

I. Niniejszy regulamin określa zasady i sposób przeprowadzania przetargu na sprzedaż samochodu. 

2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana 

przez Wójta Gminy. 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej w sekretariacie 

Urzędu Gminy Bądkowo w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

4. Kryterium przetargu jest cena, 

5. Przetarg przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Bądkowo. 

6. Do obowiązków komisji należy: 

a) zamieszczenie ogłoszenia o przetargu, 

b) przeprowadzenie przetargu, 

c) sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu 1 przedłożenie go do 

zatwierdzenia Wójtowi Gminy Bądkowo, 

d) pisemnego poinformowania oferentów o wyniku postępowania, 

e) przygotowania umowy kupna-sprzedaży. 

7. Komisja pełni obowiązki do czasu podpisania umowy kupna-sprzedaży. 

8. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich 

małżonkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo. 

9. Przetarg odbędzie się przez komisyjne otwarcie nadesłanych ofert. 

10. Zwycięzcą przetargu zostanie osoba oferująca najwyższą kwotę. 

ll. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta przetarg będzie 

kontynuowany w tym samym dniu w formie ustnej licytacji aż do wybrania oferenta, który 

zaproponuje najwyższą cenę. 

12. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do siedziby Urzędu Gminy w celu podpisania 

umowy we wskazanym terminie. 

13. Jeżeli w podanym terminie nie wpłynie żadna oferta przetarg zostanie unieważniony. 

 


