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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO  

GMINY REJOWIEC FABRYCZNY  

FORD TRANSIT 

I. Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu 

osobowego: 

Dane identyfikacyjne samochodu: 

- marka: FORD 

- typ: Ford Transit  

- rodzaj paliwa: diesel 

- rok produkcji: 2008 

- wersja: przeszklony 

- rodzaj pojazdu: samochód osobowy 

- kolor: srebrny 

- liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2 / przedni / manualna 

- nr identyfikacyjny: VIN WFOSXXTTFS8C17485 

- masa własna: 1650 kg 

- pojemność/moc silnika:  2198CM3),81.00 kW 

- rodzaj zapłonu: ZS  

- ilość miejsc: 9 

- przebieg: 276 346 km (na dzień: 17.01.2023r. 

      

 

Cena wywoławcza (zł) brutto razem z podatkiem VAT w wysokości 23% 

21500.00 zł. (słownie:dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych.. 

 

Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – tel. 82 5664 211 w 

godzinach 7:30-15:30 

II. Oferta: 

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna 

zawierać:  

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

b/ oferowaną cenę,  

c/ oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu 

przetargu i go akceptuje, 

2. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny , 

ul.Lubelska16, 22-170 Rejowiec Fabryczny w terminie do 20.02.2023 r do godziny 

15:00 

     3.W przypadku ofert przesłanych drogą pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy                        

Rejowiec Fabryczny. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2023 o godzinie 15:15 w siedzibie Urzędu Gminy 

Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, pokój nr 8. 

5. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

      7  Koperta zawierająca ofertę  powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazw i         

adresem oferenta z dopiskiem: 

„OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO FORD TRANSIT” 

III. Organizator zastrzega sobie zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 



 

IV. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

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

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. II ppkt. 1 lub są  one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby 

prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

V. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

VI. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 

VII. W razie wystąpienia ważnego interesu publicznego Gmina Rejowiec Fabryczny 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży. 

VIII. Umowa sprzedaży zawarta zostanie po ogłoszeniu wyników przetargu. 

IX. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

sprzedaży. 

XI. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. 

 

 


