
Zarzadzenie Nr 86/2022 

Wojta Gminy Badkowo 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

W Sprawie: sprzedazy samochodu pozarniczego marki Renault G230 Sides 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym 

(Dz. U. 2022 poz. 559 z pozn. zm.) 

zarzadzam 

§ 1 

Sprzedaé w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego samochéd marki Renault G230 

Sides o numerze rejestracyjnym CAL 99U4, ktory jest wlasnosciq Gminy Badkowo. 

§ 2 

Przeprowadzié otwarcie ofert w dniu 09.01.2023 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzedu 

Gminy w Badkowie przy ul. Wioclawskiej 82. 

§3 

Powola¢ Komisje w skiadzie: 

Przewodniczacy Komisji — Jarostaw Marchwinski 

Cztonek Komisji — Jarostaw Wochna 

Cztonek Komisji — Agnieszka Pinkowska 

§4 

Ogtoszenie o przetargu podac¢ do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczentie: 

> w Biuletynie Informacji Publicznej, 

> na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Badkowo, 

§ 5 

1. Tresé ogtoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym stanowi zatacznik nr 1 do 

niniejszego zarzqdzenia. 

2. Regulamin przetargu publicznego na sprzedaz samochodu specjalnego pozarniczego 

marki Renault G230 Sides o nr rej. CAL 99U4 stanowiacego wlasnos¢ Gminy 

Badkowo, stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia. 

§ 6 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. 
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Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia Nr 86/2022 

Wojta Gminy Badkowo 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

OGLOSZENIE O SPRZEDAZY SAMOCHODU POZARNICZEGO 

Wojt Gminy Badkowo ogtasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaz samochodu 

pozarniczego Renault G230 Sides 0 numerze rejestracyjnym CAL 99U4 

1. Nazwa i siedziba sprzedajacego 

Gmina Badkowo 

ul. Wioclawska 82 

87-704 Badkowo 

2. Przedmiot sprzedazy 

Marka: Renault 

Model: G230 Sides 

Nr rejestracyjny: CAL 9904 

Nr VIN: VF6BA03A000012721 

Rok produkcji: 1990 

Liczba miejsc: 8 

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie - specjalny pozarniczy 

Przebieg: 60107 km 

Pojemnosé silnika: 6174, 00 em? 

Dopuszczalna masa catkowita: 13000 kg 

Dopuszczalna tadownos¢: 5700 kg 

Liczba osi: 2 

Nr karty pojazdu: 8863177 

Pojazd sprawny technicznie 
Wyposazenie: oSwietlenie boczne pola pracy, sygnat AIR HORN, szybkie natarcie 

3. Cena wywolawcza pojazdu 35 000,00 zt brutto 

4. Warunki szcezegélne 

4.1. Samochdéd mozna ogladaé w remizie OSP Lowkowice po wezeSsniejszym ustaleniu 

terminu. Osoba uprawniong do kontaktu jest Pani Agnieszka Pinkowska, tel.: 

54 272 41 00 wew. 36 

4.2. Oferty nalezy sktada¢ w zamknietych kopertach w sekretariacie Urzedu Gminy 

w Badkowie, ul. Wioctawska 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.Wytoniony w drodze przetargu nabywca samochodu jest zobowiqzany w terminie 

7 dni, liczac od dnia rozstrzygniecia przetargu. Dokonaé wplaty ceny ustalonej 

w przetargu. 

4.4.Wydanie przedmiotu sprzedazy nastapi po podpisaniu umowy sprzedazy 

1 zaplaceniu ceny. 

4.5.Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ponosi kupujacy. 

4.6.Przed przystapieniem do przetargu uczestnik powinien zapozna¢ sie ze stanem 

technicznym pojazdu. 

4.7.Oferta powinna zawiera¢ dane wg zalacznika do niniejszego ogtoszenia. 

4.8.Rozpatrzenie ofert nastapi w dniu 09.01.2023 r. 0 godzinie. 12:00. 
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Zatgcznik do ogtoszenia o sprzedazy samochodu 

WZOR OFERTY KUPNA POJAZDU 
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Zatacznik nr 2 do Zarzadzenia Nr 86/2022 

Wojta Gminy Badkowo z dnia 2 grudnia 2022 roku 

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAZ SAMOCHODU 

SPECJALNEGO POZARNICZEGO MARKI RENAULT G230 O NR REJ. CAL 99U4 

STANOWIACEGO WLASNOSC GMINY BADKOWO 

1. Niniejszy regulamin okreéla zasady i sposdb przeprowadzania przetargu na sprzedaz samochodu. 

2. Czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powolana 

przez Wojta Gminy. 

3. Warunkiem przystgpienia do przetargu jest zlozenie oferty w formie pisemnej w sekretariacie 

Urzedu Gminy Badkowo w terminie wskazanym w ogtoszeniu. 

4, Kryterium przetargu jest cena. 

5.Przetarg przeprowadzi komisja powolana Zarzadzeniem Wojta Gminy  Badkowo. 

6. Do obowiazkéw komisji nalezy: 

a) zamieszczenie ogloszenia o przetargu, 

b) przeprowadzenie przetargu, 

c) sporzadzenie protokotu kohcowego z podaniem wynikow przetargu i przedtozenie go do 

zatwierdzenia Wojtowi Gminy Badkowo, 

d) pisemnego poinformowania oferentow o wyniku postepowania, 

e) przygotowania umowy kupna-sprzedazy. 

7. Komisja petni obowiqzki do czasu podpisania umowy kupna-sprzedazy. 

8. W przetargu nie moga uczestniczy¢ osoby wchodzace w sktad komisji przetargowej oraz ich 

matzonkowie, rodzice, dzieci i rodzehstwo. 

9. Przetarg odbedzie sie przez komisyjne otwarcie nadestanych ofert. 

10. Zwyciezca przetargu zostanie osoba oferujgca najwyzsza kwote. 

11. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez wi¢cej niz jednego oferenta przetarg bedzie 

kontynuowany w tym samym dniu w formie ustnej licytacji az do wybrania oferenta, ktory 

zaproponuje najwyzszq ceng. 

12. Osoba wytoniona w przetargu zostanie zaproszona do siedziby Urzedu Gminy w celu podpisania 

umowy we wskazanym terminie. 

13. Jezeli w podanym terminie nie wplynie zadna oferta przetarg zostanie uniewazniony. 
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