
ZARZĄDZENIE NR 6.2019
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusu AUTOSAN

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie rozeznania ofertowego pojazd AUTOSAN  DPL10AK.

§ 2. Określa się Regulamin przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środka trwałego wymienionego 
w § 1 stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Określa się waór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia  powierza się Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
i Przedszkola w Grębocicach.

§ 5. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6.2019

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 3 stycznia 2019 r.

REGULAMIN
przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż

środka trwałego – autobus AUTOSAN  DPL10AK.

1. Przedmiotem przetargu jest:

Pojazd  autobus Autosan 
Dane pojazdu:
Marka – Autosan S.A.
Model/typ – A0909 L.04 13,0t
Wersja -  S TRAMP
Rodzaj pojazdu – autobus szkolny 2 drzwiowy 42 osoby
Nr rejestracyjny DPL10AK
Rok produkcji – 2006
Nr identyfikacyjny (VIN) SUASW3RAP6S680605
Kolor – pomarańczowy 1-warstwowy typu uni
Wskazania drogomierza 471886 km
Data pierwszej rejestracji – 25/04/2006
Data ważności badania technicznego – 18/04/2019
Charakter wykorzystania – przewóz dzieci do szkoły
Dop. masa całkowita -  13000kg
Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów – 2/4x2/ manualna
Rodzaj silnika- z zapłonem samoczynnym
Pojemność/moc silnika – 4116 ccm/128kW(174KM)
Liczba cylindrów/układ – 4/rzędowy
Długość/ Szerokość/ Wysokość – 9300mm/2500mm/3150mm
Dodatkowo:
ABS, nagrzewnice, ogrzewanie wodne, poręcze poziome, wywietrzniki dachowe, zasłony okienne, osłona 
p/słoneczna przednia, Radio CD, 80 l. paliwa ON., pokrowce na siedzenia 42 szt., drabinka do mycia szyb.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu
33 000,00 zł

słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych

2. Przetarg organizowany jest przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół                       
i Przedszkola w Grębocicach.

3. Komisję przetargową powoła Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół                   
i Przedszkola w Grębocicach.

4. Oferty z proponowaną ceną brutto należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Oferta – sprzedaż 
autobusu Autosan – w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola 
w Grębocicach ul. Szkolna 2/2-3  w terminie do                  09 stycznia 2019 r. do godz. 10.00. Oferta 
powinna zawierać:

- imię i nazwisko oferenta, dokładny adres,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem faktycznym oraz wyceną pojazdu, będącego 
przedmiotem sprzedaży oraz, że nie wnosi on jakichkolwiek zastrzeżeń      w tym względzie,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się on z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu                  
i regulaminie,

- oferta powinna być zaopatrzona w datę  oraz czytelny podpis oferenta.

5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
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6. Cena ofertowa powinna być podana liczbowo i słownie. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny 
wywoławczej.

7. Otwarcie ofert dokona komisja w dniu 09 stycznia  2019 r. o godz. 10.15 w obecności oferentów 
w biurze Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola              w Grębocicach ul. Szkolna 
2/2-3  .

8. Sporządzenie umowy oraz wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy z najkorzystniejszą ceną nastąpi 
niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

9. Osoba do kontaktu z oferentami: Renata Oleszczuk – Dyrektor  Telefon kontaktowy 76 815-067.

10. W Zespole Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach ul. Szkolna 2/2-3   
można zapoznać się z opinią rzeczoznawcy w sprawie  pojazdu.

11. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo rozstrzygnięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

12. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. Jeżeli uczestnicy przetargu 
zaoferowali tą samą cenę  Organizator poddaje oferty pod licytację ustną.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6.2019

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 3 stycznia 2019 r.

Wzór umowy.
UMOWA SPRZEDAŻY AUTOBUSU

Umowa zawarta dnia …………….. r. w Grębocicach pomiędzy:

Gminą Grębocice, NIP 692-22-57-472 w imieniu którego działa - Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach reprezentowany przez Renatę Oleszczuk – 
dyrektora Zespołu zwanym dalej Sprzedawcą,

a

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....... zwanym dalej 
Kupującym .

§ 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż autobusu  Autosan S.A.model A0909L.04 13,0t wersja              S 
TRAMP rok produkcji 2006,  numer rejestracyjny DPL 10AK. Nr identyfikacyjny 
VIN/SUASW3RAP6S680605.

§ 2. 1. Sprzedawca oświadcza, że pojazd określony w §1 stanowi jego własność oraz wolny jest od wad 
prawnych.

§ 3. Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu występował 
z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego.

§ 4. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę 
………………  zł brutto( słownie: …………….) stanowiącą cenę sprzedaży.

§ 5. Strony zgodnie oświadczają, że koszty wynikające z opłat publiczno – prawnych i opłaty skarbowej, 
poniesie kupujący.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Kupującego a dwa egzemplarze dla Sprzedającego.

...................................................                                       ........................................................

Kupujący                                                                                                         Sprzedawca
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