
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 
WÓJTA GMINY SIEDLEC 

z dnia 5 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu nieograniczonego w 
celu wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej sprzedaży samochodu 

specjalnego: IVECO DAILY SK-2 (śmieciarka) i powołania Komisji 
Przetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Wójt Gminy Siedlec 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 
pisemnego samochód specjalny ciężarowy marki IVECO DAILY SK-2 
(śmieciarka), rok produkcji 2001, o numerze 
rejestracyjnym: PWL06004, będącego na stanie Urzędu Gminy Siedlec, 
stanowiącego własność Gminy Siedlec. 

§ 2. III publiczny przetarg  zostaje ogłoszony w związku z negatywnym 
wynikiem publicznego przetargu nieograniczonego w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty dotyczącej sprzedaży samochodu specjalnego: IVECO 
DAILY SK-2 ogłoszonego w dniu 25.02.2021 r.  Zarządzeniem Wójta Gminy 
Siedlec nr 18/2021. 

§ 3. 1. Ustala się cenę wywoławczą sprzedaży samochodu specjalnego , o 
którym mowa w § 1, na kwotę 3.500 ,00 zł brutto. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu, stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w 
składzie: 

1. Katarzyna Lach  – Przewodniczący Komisji 

2. Agnieszka Kasperczak – Członek Komisji 

3. Lidia Żuchowska – Członek Komisji 

§ 5. Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i 
sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu. 

§ 6. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po wpłacie pełnej kwoty 
wynikającej z przetargu na konto bankowe Urzędu Gminy Siedlec, w terminie 5 
dni od dnia zawarcia umowy. 
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§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji 
Przetargowej. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Siedlec 
 
 

Jacek Kolesiński 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2021 
Wójta Gminy Siedlec 
z dnia 5 marca 2021 r. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – ŚMIECIARKI 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy – śmieciarka marki IVECO 
DAILY SK-2 o nr rej. PWL 06004, stanowiący mienie Gminy Siedlec. Śmieciarka 
użytkowana do celów stanowiących działalność publicznoprawną gminy: do 
wywozu śmieci, zbiórki śmieci oraz utylizacji odpadów komunalnych. Cena 
wywoławcza samochodu wynosi 3.500,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż 
pojazdu ma formę publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.   

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 
Gmina Siedlec 

ul. Zbąszyńska 17 

64-212 Siedlec 

Tel. 68 384 85 21 e-mail: ug@siedlec.pl    

2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:  

·samochód ciężarowy marki IVECO DAILY SK-2 z zabudową 

·przeznaczenie: wywóz śmieci 

·data produkcji: 2001 rok 

·data pierwszej rejestracji: 2002 rok 

·przebieg: 177497 km 

·kolor: biały/pomarańczowy 

·liczba miejsc siedzących: 3 

·pojemność skokowa: 2800,00 cm3 

·moc: 92 kw    

·masa własna: 3000 kg 

·Ład. (kg)/DMC(kg): 2200/5200 

·skrzynia biegów: manualna 

·liczba osi: 2 

·badania techniczne: brak 

·ubezpieczenie: 03.04.2021 r. 
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Dodatkowe informacje: 

·pojazd wyłączony z eksploatacji od ok 5 lat, brak akumulatora, 

·liczne ogniska korozji w dolnych partiach kabiny i zabudowy załadowczej, 

·mechanizm zabudowy załadowczej – nie działa. 

·oś tylna – koła bliźniacze 

3. Wartość szacunkowa: Cena wywoławcza wynosi 3.500,00 zł brutto 
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Minimalna cena wywoławcza 
wynosi 100%  wartości szacunkowej. 

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:  

Podmioty zainteresowane zakupem pojazdu zobowiązane są do złożenia 
pisemnej oferty zawierającej dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, 
telefon oraz oferowaną cenę zakupu, według wzoru formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 
12.03.2021 r. do godz. 09:00 pocztą na adres: Gmina Siedlec, ul. Zbąszyńska 
17, 64-212 Siedlec  lub osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 
Siedlec w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu 
IVECO DAILY SK-2”. 
5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik 
majątku  
ruchomego:  
Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 
– 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 
68 384 85 21 wew. 24, w miejscu zaparkowania pojazdu tj. PSZOK w Siedlcu. 
Szczegółowych informacji o przetargu oraz danych dot. samochodu udziela 
Katarzyna Lach.  

6. Warunku przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta 
w prowadzonym postępowaniu:  

1. Do przeprowadzenia   przetargu   wystarczy   uczestnictwo przynajmniej 
jednego   oferenta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej sumie ceny 
wywoławczej. Nabywcą zostaje oferent, który w przetargu zaoferował najwyższą 
cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę). 
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2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.  
3.    Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny 
nabycia. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży samochodu przekazywane są 
na konto dochodów budżetu gminy.  
4.    Do oferty wymagane jest złożenie poniższych dokumentów:  
1)       oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o 
zapoznaniu się:  
- ze stanem prawnym, technicznym pojazdu przeznaczonego do sprzedaży i nie 
wnoszeniu zastrzeżeń w tym zakresie,  
- z warunkami i regulaminem przetargu,  
- oraz projektem umowy kupna-sprzedaży stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszego ogłoszenia.  
2)       zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy 
osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej),  
3)       odpis KRS (dotyczy osób prawnych).  
  
6. Rozstrzygnięcie przetargu: 
Otwarcie ofert nastąpi w sali sesyjnej Urzędu Gminy Siedlec w dniu 12.03.2021 
r. o godz. 9.15. 

7. Inne informacje: 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania 
przyczyn.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

…………………………..….. 
Imię i nazwisko / nazwa firmy 
…………………………..….. 
pełny adres, tel. kontaktowy 
…………………………..….. 
NIP (dla osób prawnych) 

FORMULARZ OFERTOWY 
Ja ………………………………................................................, niżej podpisany/-a 

niniejszym oświadczam, że: oferuję kwotę ………………………….…..…….…, zł brutto 
(słownie ………………………………………………………………..) za zakup samochodu 
ciężarowego marki IVECO DAILY SK-2 (śmieciarki) w pisemnym przetargu 
nieograniczonym organizowanym przez Gminę Siedlec. 

……………………………………..                                                                            
data i podpis osoby (osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

…………………………..….. 
Imię i nazwisko / nazwa firmy 
…………………………..….. 
pełny adres, tel. kontaktowy 
…………………………..….. 
NIP (dla osób prawnych) 

OŚWIADCZENIE 
1) Zapoznałem/-am się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i 

regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu 
ciężarowego marki IVECO DAILY SK-2 (śmieciarki) będącego własnością 
Gminy Siedlec  oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

2) W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy w 
terminie podanym przez sprzedającego. 

3) Osobiście zapoznałem/-am się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu, 
który jest  przedmiotem mojego zainteresowania i nie będę wnosił/-a 
zastrzeżeń przy jego odbiorze, 
 
albo też oświadczam, że zrezygnowałem/-am z możliwości oględzin pojazdu i 
wobec tego nie będę wnosił zastrzeżeń co do jego stanu technicznego i 
prawnego. 

4) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowych. 

- niepotrzebne skreślić 

……………………………………..                                                                                                   
data i podpis osoby (osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 

Zawarta w dniu ……………………… r. o godz. …………………………….. pomiędzy Gminą 
Siedlec reprezentowaną przez Wójta Gminy Siedlec Jacka Kolesińskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Lewandowskiej 

zwanym dalej ,,Sprzedawcą" a 

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

dane Kupującego – imię i nazwisko lub nazwa firmy 

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

adres siedziby lub adres zameldowania Kupującego 

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

NIP lub numer dowodu osobistego 

reprezentowanym przez – 

.................................................................. 
zwanym dalej „Kupującym”, 

zwanych dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną” 

§ 1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność niżej 
określonego pojazdu i wydać mu pojazd, a kupujący zobowiązuje się niżej 
określony pojazd odebrać i zapłacić sprzedawcy umówioną cenę. 

Marka/model……………………………………………………...…….. rok produkcji …….. 

Nr nadwozia VIN …………………………………………………….……….…………..….. 

Nr rejestracyjny ………………..………………… przebieg ………………………………… 

§ 2. Sprzedawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi 
jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że 
nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie 
stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3. 1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy w drodze przetargu 
pisemnego nieograniczonego na kwotę brutto: ……………. słownie: 
(…………………………………………..……)  

2. Płatność następuje po wystawieniu faktury w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy sprzedaży. 
3. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 
nabycia.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7583D612-92EA-4E86-B4FD-416FFE25FC87. Podpisany Strona 1



§ 4. Sprzedawca przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego 
w niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy. 

§ 5. 1. Sprzedawca określa stan techniczny jako dostateczny. 

2. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny (w tym stan licznika 
przebiegu samochodu na dzień zakupu) pojazdu określonego w §1 niniejszej 
umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji 
do Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się, że wraz z wydaniem przedmiotu 
umowy przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy, służące do 
korzystania z samochodu (kluczyki – kpl. 1) oraz niezbędne dokumenty związane 
z samochodem, w tym dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. 

§ 6. 1. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z 
realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty akcyzowej oraz skarbowej 
obciążają kupującego. 

2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia przedmiotu 
niniejszej umowy od chwili wydania go przez Sprzedawcę obciąża Kupującego. 

§ 7. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności,  
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8. Strony zawierając Umowę ustalają, iż przetwarzając dane osobowe będą 
stosować postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.). 

§ 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze stron. 

KUPUJĄCY       SPRZEDAWCA
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2021 
Wójta Gminy Siedlec 
z dnia 5 marca 2021 r. 

REGULAMIN 
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego 

§ 1. Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej" 
przetargiem" jest Wójt Gminy Siedlec. 

§ 2. Przetarg przeprowadza komisja złożona z trzech osób, z których jedna 
pełni funkcję przewodniczącego. 

Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez 
Wójta protokołu końcowego z przetargu. 

§ 3. Do obowiązków komisji przetargowej należy: 

1) zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Siedlec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Siedlec, 

2) udzielenie informacji oferentom, 

3) przeprowadzenie przetargu, 

4) sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu i 
przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy, 

5) zamieszczenie ogłoszenia o wyniku przetargu na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Siedlec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Siedlec. 

§ 4. Wpływ jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu. 

Pojazd zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę, równej lub 
powyżej ceny wywoławczej. 

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu 
przetargu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od przeprowadzenia 
przetargu. 

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia 
oraz podpisaniu umowy. 

§ 5. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który 
powinien zawierać: 

a) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu, 

b) imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej, 

c) wysokość ceny wywoławczej, 
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d) zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, 

e) najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu, 

f) imię i nazwisko lub nazwę oraz jego adres, 

g) wysokość ceny nabycia, i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet 
przetargu, 

h) wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej. 

Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuję przewodniczący i członkowie 
komisji Przetargowej, a zatwierdź Wójt Gminy lub osoba przez niego 
upoważniona. 

§ 6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub 
jego odwołanie bez podania przyczyny.
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Przedmiot regulacji w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu 
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IVECO DAILY SK-2 (śmieciarka) i powołania Komisji 
Przetargowej. 
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Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-2103647694 
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Osoba podpisująca Jacek Kolesiński - Wójt Gminy Siedlec\; Gmina Siedlec 
Instytucja Gmina Siedlec 
Miejscowość Siedlec 
Województwo wielkopolskie 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 05.03.2021 13:14:02 
Zakres podpisu Cały dokument 
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