
          
 

Kowiesy, dnia 06.08.2019 r. 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
Gmina Kowiesy informuje o przeznaczeniu do sprzedaży zbędnego składnika majątku – 

samochodu osobowego Citroen Berlingo 
 

1.Nazwa i siedziba sprzedającego: 
Gmina Kowiesy 
Kowiesy 85 
96-111 Kowiesy 
NIP: 836-18-32-418 

2. Przedmiot sprzedaży: 
- rodzaj pojazdu: samochód osobowy Citroen Berlingo; 
- rok produkcji: 2004; 
- silnik: 2.0 HDM Diesel; 
- przebieg: ok. 245.000 km; 
- homologacja: tak; 
- hak: tak; 
- stan: uszkodzony; 
- polisa OC: aktualna; 
- przegląd: nieważny. 
 
OPIS: 
Gmina Kowiesy zaprasza do składania ofert na zakup zbędnego składnika majątku – samochodu 
osobowego Citroen Berlingo 2.0 HDM 2004 r. 
Sprzedawany pojazd posiada uszkodzony silnik. 
Aktualny stan techniczny: 

1. Uszkodzona głowica silnika. 
2. Uszkodzony rozrząd. 
3. Uszkodzone zawory. 
4. Wnętrze pojazdu mocno wyeksploatowane. 

 
Dokładny stan pojazdy przedstawia dokumentacja fotograficzna załączona do niniejszego 
ogłoszenia. 
Przedmiot sprzedaży można oglądać oraz zapoznać się jego stanem technicznym w siedzibie 
Urzędu Gminy Kowiesy pod adresem Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, po uprzednim skontaktowaniu 
się z pracownikiem Urzędu Gminy Kowiesy, tel. (46) 831-70-26 w. 28. 
 
3. Cena wywoławcza sprzedaży -  1.500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset zł 00/100). 
 
4.  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 
1) Złożenie pisemnej oferty cenowej w terminie do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10:30. 
2) 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, 
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży. 
3) Podpisana klauzula informacyjna RODO. 
4) wzór formularza ofertowego w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać  
w Urzędzie Gminy Kowiesy pok. Nr 12 (piętro) lub ze strony internetowej bip.kowiesy.pl 
5) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, 
6) Oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami 
należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  
 

"OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO CITROEN BERLINGO” 
- nie otwierać przed dniem 14.08.2019 r. godz. 11:00 

 
 
Miejsce składania ofert: 
Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, sekretariat.  
 
6) oferta zostanie odrzucona jeżeli: 
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 
- 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. Pozostałe informacje: 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14.08.2019 r. o godz. 11:00 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Kowiesy w pok. nr 1 (sala konferencyjna, parter); 
2)  Przedmiot sprzedaży zostanie sprzedany za najwyższa zaoferowaną cenę; 
3) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy sprzedającego: 
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział Kowiesy 
83 9291 0001 0031 6000 2000 0160 
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedającego; 
4) 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; 
5) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja zorganizuje 
dodatkową licytację ustną dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą 
niż 200 zł. Komisja zawiadomi oferentów o których mowa powyżej o terminie licytacji; 
6) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane; 
7) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 
8) Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy 
Kowiesy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kowiesy.   
 
Załączniki:  

1. Zał. 1 - Wzór formularza ofertowego. 
2. Klauzula informacyjna RODO. 
3. Dok. fotograficzna. 

 
Z up. Wójta Gminy Kowiesy 

/-/ Teresa Słoma 

sekretarz gminy 
 


