
Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 15/2021  

Wójta Gminy Łubowo 

z dnia 21.04.2021r. 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU  

Wójt Gminy Łubowo, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu 

ciężarowego używanego marki Renault Kangoo 1,5 DCI 

.  

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Gmina Łubowo, 62-260 Łubowo 1, NIP 784-22-99-291, tel.61/427-59-20, www.lubowo.pl, e-mail: 

sekretariat@lubowo.pl 

 

2. Przedmiot przetargu: 

a) marka i typ pojazdu: Renault Kangoo 1,5 DCI,  

b) nr rejestracyjny: PGN 440CF,  

c) rok produkcji: 2003, 

d) data pierwszej rejestracji w kraju: 24.06.2010 r., 

e) Nr VIN: VF1FC09MF29600860,  

f) całkowity przebieg: 432.993km,  

g) dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 1620 kg,  

h) pojemność silnika / moc: 1461 cm3 / 42 kW  

i) liczba miejsc siedzących: 2, 

j) kolor powłoki lakieru: żółty, 

k) badanie techniczne ważne do: 08.07.2021 r.,  

l) ubezpieczenie OC: 19.10.2020 r. – 21.11.2021 r.,  

Uwagi: do remontu – pompa ABS, świece żarowe, układ kierowniczy (wyciek oleju), słaby 

akumulator, opony zużyte w 90%, ubytek oleju w silniku,  słabe hamulce, liczne uszkodzenia 

powłoki lakierniczo–blacharskiej. 

 

3. Warunki przystąpienia do przetargu: 

a) wniesienie wadium w wysokości 200,00 zł (z informacją „Zakup samochodu Renault Kangoo”) 

b) wadium wnosi się wyłącznie w PLN, przelewem na numer konta sprzedającego: 74 9068 0003 

0000 0101 4006 5402  w WBS Łubowo w terminie do dnia 07.05.2021 r. 

c) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone 

zwraca się w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem, 

d) wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny, 

e) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla 

się od zawarcia umowy.  

 

4. Cena wywoławcza: 

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 1.000,00 zł  (słownie: jeden tysiąc zł 00/100 ) w kwocie 

zawarty jest podatek Vat (23%) 186,99 zł. Nabywcy przystępujący do przetargu winni wykazać się 

dowodem zapłaty wadium w wysokości 200,00 zł załączonym do oferty.  

5. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty: 

 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona 

opisem „Zakup samochodu marki Renault Kangoo". Oferty pisemne należy składać w 

sekretariacie lub przesłać na adres Urząd Gminy w Łubowie, 62-260 Łubowo 1, nie później 

jednak niż do dnia 11 maja 2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi przez komisję 

przetargową w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy w Łubowie, 62-260 Łubowo 
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1, pok. nr 8. Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert 

o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla 

oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym 

terminie. Możliwe jest przeprowadzenie przetargu ustnego po otwarciu ofert w przypadku 

obecności oferentów. 

 

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:  

a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,  

b) oferowaną cenę,  

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu (oferent ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin), 

d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna/sprzedaży, 

e) dowód wniesienia wadium. Wzór oświadczenia, formularza ofertowego oraz umowy stanowią 

załącznik nr 3, nr 4 i nr 5. 

 

7. Odrzucenie ofert, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,  

b) brak wniesienia wadium,  

O odrzuceniu oferty komisja informuje i zwraca zapłacone wadium - o ile zostało wniesione.  

 

8. Oglądanie przedmiotu sprzedaży: 

Samochód będący przedmiotem przetargu  można obejrzeć w dniach 04.05.2021 r. – 07.05.2021 r. 

w godzinach 8.00 – 14.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Fałkowie nr 44A. Osoba do 

kontaktu: Małgorzata Wróblewska, tel. 61/427-59-24 663-008-948 w godzinach pracy Urzędu 

Gminy w Łubowie. 

 

9. Urząd Gminy Łubowo zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny. 

 

10. Inne informacje: 

a) Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w terminie określonym 

przez Sprzedającego.  

b) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku 

przetargu – przewidywany termin do 18.05.2021 r.  

c) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i 

zapłaceniu kwoty nabycia. 

 

11. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

 

12. Załączniki:  

a) Załącznik Nr 3-oświadczenie; 

b) Załącznik Nr 4 – oferta; 

c) Załącznik Nr 5-wzór umowy. 

 

 

 

 


