
OGŁOSZENIE  o  SPRZEDAŻY   

ZBĘDNYCH  i  ZUŻYTYCH   

SKŁADNIKÓW  MAJĄTKU  RUCHOMEGO   

  

Kierownik Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych ogłasza nieograniczony 

przetarg pisemny na sprzedaż:  

samochód Peugeot Boxer 2,2 HDI 

 

 

I. Nazwa i siedziba jednostki 
 

Gminne Służby Techniczne i Komunalne 

Biesiekierz 103 

76-039 Biesiekierz 

 

II. Przedmiot zbycia 
 

Marka: PEUGEOT 

Model pojazdu: Boxer 

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy do 3,5t na bazie ciężarowego 

Rok produkcji: 2005 

VIN: VF3ZBRMRB17713337 

Wskazanie drogomierza: 292 638 km 

Dopuszczalna masa całkowita:  3080 kg 

Ilość miejsc: 9 
 

Cena wywoławcza (brutto) 2 499,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt 

dziewięć złotych 00/100). 
 

III. Sprzedawany pojazd można obejrzeć na placu przy budynku warsztatowym Biesiekierz 18, 76-039 

Biesiekierz. 

Uprawnionym do kontaktu jest Kierownik GSTiK – Jan Rodak tel. 505 785 405. 

 

IV. Oferty pisemne na zakup pojazdu należy złożyć w Gminnych Służbach Technicznych i 

Komunalnych, 76-039 Biesiekierz 103 do 27.06.2019 do godz. 1000 w zaklejonej kopercie z napisem 

„OFERTA na zakup samochodu PEUGEOT Boxer”.  

 

V. Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać: 

1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu. 

2. Oferowaną cenę. 

3. Oznaczenie czego dotyczy. 

4. Oświadczenie oferenta, ze zapoznał się stanem pojazdu. 

5. Czytelny podpis oferenta. 

/Druki ofert do pobrania w GSTiK/. 

 

VI. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi 27.06.2019 o godz. 1015 w Gminnych Służbach Technicznych i 

Komunalnych w pokoju kierownika (pokój nr 1). W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę 



samą cenę przeprowadzona zostanie dodatkowo licytacja ustna. O konieczności przeprowadzenia 

licytacji ustnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

VII. Pojazd sprzedany zostanie oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę. 

 
VIII. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży. 

 

IX. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu należności.  

 

X. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert, bez podania przyczyn. 
 

 

 

 Biesiekierz, dnia 11 maja 2019 r.                                                                          

Kierownik GSTiK 

/-/ Jan Rodak 

 



……………...……………..…… 
/imię i nazwisko lub nazwa firmy/ 

 
 

……………...……………..…… 
 
 
 
 

……………...……………..…… 
/adres lub siedziba/ 

 
 

……………...……………..…… 
/telefon/ 

 

 

OFERTA  na  ZAKUP  

samochodu PEUGEOT BOXER 

 

Oferowana cena nabycia brutto ………………………………… zł  

(słownie: ……………………………………….……………………………….) 

 

Oświadczam, iż zapoznałem(-łam) się ze stanem technicznym pojazdu i nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

 

 

……………...……………..…… 
/czytelny podpis oferenta/ 

 


