
 

Gmina Sobków   

Plac Wolności 12 

28 – 305 Sobków  

NIP: 656-22-15-944;  REGON: 291010731 

tel. 41 387 10 37, fax. 41 387 10 34 

  

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

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

(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  oraz  §7 Zarządzenia Wójta Gminy Sobków nr 92.2016               

z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi 

majątku ruchomego będącego  w dyspozycji Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy 

Sobków 

Wójt Gminy Sobków 

 

ogłasza  pisemny przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż 

samochodu AUTOSAN H6-10.03 S                                                                                                                                                                 

 

Opis przedmiotu sprzedaży:  

Samochód AUTOSAN H6-10.03 S                                                                                                                                                              

- nr. rejestracyjny: KIA 887S 

- kolor pomarańczowy, rok produkcji 1999 rok, 

- data pierwszej rejestracji – 04.11.1999 r.  

- przebieg –   496 194 km 

- pojemność silnika – 4353 cm³ 

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu – 7000 kg. 

- data ważności badania technicznego – 28.10.2017  

- nr identyfikacyjny pojazdu Nr VIN: SUADW1DDPXS510276 

- dowód rejestracyjny: DR/BAM1842458 

 

Wartość rynkowa brutto:  4 000,00 zł.  (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 

-  jest zarazem ceną wywoławczą samochodu. 

Właściciel: Gmina Sobków (posiadacz: Urząd Gminy w Sobkowie)  

Stan techniczny: stan technicznych i wizualny dostateczny, (widoczny na zdjęciach). 

                         

Zdjęcia samochodu  

 

       

    



 

 

 
 
 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

 

1. Złożenie pisemnej oferty, powinno nastąpić w terminie do dnia 25 października 2017 r., do 

godz. 1000 z dopiskiem „Oferta w przetargu ofertowym, nieograniczonym na sprzedaż samochodu 

samochodu AUTOSAN H6-10.03 S ”, w siedzibie Sprzedającego - w Urzędzie Gminy 

 w Sobkowie,  Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, pok. nr. 19 (sekretariat) 

 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta: 

 

Oferta pisemna powinna zawierać: 

 

a) Dane oferenta: 

 - Imię i nazwisko lub nazwę oferenta 

 - Adres siedziby oferenta, 

 - Oferowaną cenę, 

 - datę sporządzenia oferty, 

    Zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór  stanowi załącznik nr 2  do Zarządzenia 

    Wójta Gminy Sobków nr 67.2017 z dn. 09.08.2017. 

 

b) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży 

    ze stanem technicznym przedmiotu przetargu - wzór  stanowi załącznik nr 3  do Zarządzenia 

    Wójta Gminy Sobków nr 67.2017 z dn. 09.08.2017. 

 

c)  Kserokopię wpłaty wadium 

 

Oferta, która nie zawiera informacji i dokumentów wskazanych powyżej, złożona                          

po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu podlegać będzie odrzuceniu. 

 



 

2.Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu, co stanowi: 400,00 zł.  

   (słownie: czterysta złotych 00/100)  

                                   

   Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24.10.2017 r., do godz. 900 na rachunek bankowy 

   Urzędu Gminy w Sobkowie Nr 45 8493 0004 0080 0700 0013 0021 w Banku Spółdzielczym· 

w Kielcach, Oddział w Jędrzejowie, Filia w Sobkowie, z dopiskiem: „Wadium w przetargu· 

ofertowym, nieograniczonym na sprzedaż samochodu AUTOSAN H6-10.03 S Za termin 

wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania wskazanego powyżej rachunku· bankowego 

Urzędu Gminy tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu Gminy. 

 

   Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny 

    nabycia samochodu. 

   Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

   zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, po zamknięciu, odwołaniu,  

   unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 

 

  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, 

   uchyla się od zawarcia umowy. 

   Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy 

   Sobków, Plac Wolności 12, 28 305 Sobków, pok. 19. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2017 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w 

Sobkowie, 28-305 Sobków, Plac Wolności 12 – pokój nr. 11. Otwarcie ofert jest jawne. Przetarg 

jest ważny bez względu na liczbę uczestników. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który 

zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących· udział w przetargu. 

     

    Wójt Gminy Sobków zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę samochodu o miejscu, 

terminie· zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

     Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie pełnej kwoty uzyskanej w przetargu.  

    Do ceny osiągniętej w przetargu nie będzie naliczony podatek VAT. Sprzedaż zwolniona 

    z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 

    roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U.  z 2016 r. poz. 710 ze zm.)  

    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca samochodu nie stawi się do odbioru bez 

    usprawiedliwienia, w terminie podanym przez Wójta Gminy Sobków organizator przetargu 

    może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd: 

 

Samochód można oglądać w miejscowości Sobków (Budynek Urzędu Gminy) po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Tomaszem Sęk tel 533 989 205 lub Adam Włodarczyk 

tel. 787 962 959 

 

Pozostałe informacje: 

 

1. Złożenie jednej ważnej oferty na samochód wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub prawo zamknięcia przetargu 

    bez wybrania jakiejkolwiek oferty bez podania przyczyny. 

3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie 

     dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja. 

4. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez  

    prowadzącego przetarg. 
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