
          
 

Paplin, dnia 16.05.2016r. 
Znak: OSP /ZP/1/2016 
 

O G Ł O S Z E N I E 
Ochotnicza Straż Pożarna w Paplinie ogłasza pisemny  przetarg  ofertowy nieograniczony na 
sprzedaż  samochodu specjalnego - pożarniczego marki Iveco THW Magirus-Deutz SRT 
rok produkcji 1984, data pierwszej rejestracji w kraju 14.01.1999 
 
1.Nazwa i siedziba sprzedającego: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Paplinie, Paplin 23, 96-111 Kowiesy,  
NIP: 836-17-37-298,  REGON: 750725490,  KRS: 0000215033 
2. Przedmiot sprzedaży: 
- pojazd marki: IVECO THW Magiruz-Deutz  
- numer rejestracyjny: ESKL601 
- rodzaj pojazdu: specjalny – pożarniczy, (samochód ratownictwa technicznego, wyposażony w 
wyciągarkę elektryczną, maszt oświetleniowy elektryczno-pneumatyczny, z możliwością 
zabudowy zbiornika wodnego o poj. 2000 litrów) 
- kolor powłoki lakieru- czerwony 
- rok produkcji: 1984 
- rodzaj silnika: diesel 
- pojemność silnika: 6086 cm3 

- rodzaj paliwa: olej napędowy 
- stan licznika: 35954 km 
- termin ważności ubezpieczenia pojazdu – do 12-03-2017r. 
- termin ważności przeglądu technicznego –  posiada aktualny przegląd techniczny 
Samochód można oglądać oraz zapoznać się z jego stanem technicznym po uprzednim 
skontaktowaniu się z Prezesem OSP w  Paplinie - Tadeusz Białek tel. 696 994 706. 
 
3. Cena wywoławcza sprzedaży -  35.000,00zł brutto ( trzydzieści pięć tysięcy złotych) 
 
4.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1)Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 02-06-2016r. do godz. 16.00 ( decyduje 
data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane) 
2)Pisemną ofertę należy złożyć na adres: Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy z 
dopiskiem OSP Paplin. 
3)Pisemna oferta powinna zawierać: 
a) dane oferenta: 
- osoby fizyczne (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon), 
- pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba 
do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby 
upoważnione), 
b) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej. 
c)oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, 
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym 
przedmiotu przetargu. 
d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży. 
4) Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium 
5) wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy sprzedaży w załączeniu do ogłoszenia. Formularz 
ofertowy można pobrać w Urzędzie Gminy Kowiesy pok. Nr 7 ( parter) lub ze strony internetowej 
bip.kowiesy.pl 



6) Każdy może złożyć tylko jedną ofertę. 
7) Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami  w 
zaklejonej kopercie  z napisem:  
 
"OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO Iveco SRT  – OSP Paplin" 
- nie otwierać przed dniem 03-06-2016r. godz. 10.00 
 
8) oferta zostanie odrzucona jeżeli: 
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie 
wniósł wadium, 
- nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą 
wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 
 
5. Wadium 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  w wysokości 10% ceny 
wywoławczej tj. kwoty 3500,00zł ( słownie : trzy tysiące pięćset złotych 00/100)   
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 2 czerwca 2016r.  na konto Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Paplinie, Paplin 23, 96-111 Kowiesy – Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Oddział w Kowiesach nr 
rachunku 87 9291 0001 0031 4237 2000 0010 z dopiskiem – „Wadium- samochód pożarniczy Iveco 
SRT” 
Wadium powinno być wniesione w pieniądzu. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu 
środków na rachunek bankowy OSP w Paplinie.  
Wadium wniesione przez uczestnika, którego oferta nie została wybrana w przetargu  zostanie mu 
zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu / nie później niż przed upływem 3 dni/. 
Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie 
mu zaliczone na poczet ceny kupna. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie 
podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a 
pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.  
 
6. Pozostałe informacje: 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  3 czerwca 2016r. o godz. 10.00 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Kowiesy w pok. nr 7 ( parter). 
2)  Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.  
3) Ustala się termin zawarcia umowy  sprzedaży / załącznik nr 2 / najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu. 
 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
ogłoszenia wyniku przetargu. 
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 
Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu ceny nabycia składnika majątku ruchomego na wskazany 
rachunek bankowy jednostki. 
4) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa 
zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty z kwotą postąpienia nie 
niższą niż 500zł. Komisja zawiadomi oferentów o których mowa powyżej o terminie dodatkowego 
przetargu. 
5) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane 
6) Ochotnicza Straż Pożarna nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w 
przetargu samochodu 
7) Wszelkich informacji na temat sprzedaży samochodu udziela Prezes OSP Paplin – Tadeusz Białek 
Tel 696-994-706. 



8) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny. 
9) Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy Kowiesy oraz 
wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kowiesy i OSP Paplin.   
Oferenci biorący udział w przetargu o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie. 
 
Załączniki:  
Zał. 1 - Wzór formularza ofertowego 
Zał. 2 - Wzór umowy sprzedaży 
 
         Prezes OSP Paplin 

         /-/ Tadeusz Białek 


