
                                                                                                                                                 Załącznik Nr 1 

 
 

Regulamin przetargu dotyczący sprzedaży samochodu osobowego służbowego 
stanowiącego własność Gminy Rejowiec Fabryczny 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
1. Organizatorem przetargu jest Gmina Rejowiec Fabryczny  

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny. 
2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu służbowego: 

- 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. 

      
§2 

1. Przetarg ma charakter publicznego przetargu nieograniczonego. 
2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności 

prawnych. 
 

§3 
Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu na stronie 
internetowej BIP Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny. 
 

Cena wywoławcza 
 

§4 
Cena wywoławcza (zł) brutto razem z podatkiem VAT wynosi 21500.00zł zł.  
(słownie: Dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych). 
 
Sprzedaż samochodu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 
 

Oferty – wymogi formalne 
 

§6 
1. Oferta przetargowa 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 
1. Kopie dokumentów stanowiących załącznik do oferty powinny być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem i opatrzone podpisem Oferenta lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania. 

2. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i winny być opatrzone 
podpisem osoby składającej ofertę. 

 
Termin i miejsce składania ofert 

 
§7 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny 
ul. Lubelska 16 , 22-170 Rejowiec Fabryczny do dnia 09.03.2023 r. do godz. 15:00, 
za pośrednictwem  poczty elektronicznej e-mail wrg@gminarejowiecfabr.pl,poczty polskiej   w 
zamkniętej lub osobiście kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem oferenta, z 
dopiskiem: "OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU TORD TRANSIT” 
 w Sekretariacie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 od poniedziałku do piątku 
 w godzinach od 7:30 do 15:00  (załącznik nr.1) 

2. Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania 
wynikające z niniejszego regulaminu. 

3. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora . 
4. Wszystkie złożone oferty przechowuje wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji   

i w sposób gwarantujący ich nienaruszalność i zachowanie poufności treści. Za właściwą realizację tego 
obowiązku odpowiada osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. 

 
§8 

1. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 
 

Komisja Przetargowa 
 

§9 
1. Komisja Przetargowa w imieniu Organizatora, przetargu przeprowadza postępowanie 

przetargowe, w szczególności: 
a) sprawdza ważność ofert, 
b) dokonuje oceny ofert i proponuje wybór  ważnej oferty z najwyższą ceną, 
c) rozstrzyga uwagi i zastrzeżenia oferentów. 
 

§10 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2023 r. o godz. 15:15  w budynku Urzędu Gminy Rejowiec 

Fabryczny ul. Lubelska 16 (pokój 8). 
2. Oferty rozpatrywać będzie komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy 

Rejowiec Fabryczny,  w tym oceniając sposób wypełnienia wymogów formalnych. 
3. Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu. 
4. Oferent składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty otwarcia przetargu. 
5. Oferentom przysługuje prawo wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Przetargowej  

w części dotyczącej otwarcia ofert. 
6. Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu. 
7. W części niejawnej Komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty . 

 
 

mailto:wrg@gminarejowiecfabr.pl


§11 
1. Oferta złożona w przetargu jest nieważna, jeżeli: 

a) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym i/lub treścią niniejszego 
regulaminu, 

b) do oferty nie dołączono dokumentów wymienionych w § 6 ust.1 niniejszego 
regulaminu, 

c) nie została podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 
1. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

2. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania. 

 
§12 

1. Przetarg wygrywa Oferent, który złoży ofertę spełniającą wymogi formalne Organizatora oraz 
zaoferuje najwyższą cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza. 

2. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch Oferentów tej samej najwyższej ceny 
(zbieżność ofert) Organizator wybiera nabywcę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w 
formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji. Do licytacji 
stosuje się przepisy § 11-23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w 
sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa 
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. 1993. 

NR 97.POZ. 443 z późn. zm. ). 
3. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Organizator 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny. 
 

§13 
1. Data podpisania umowy sprzedaży, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu 

zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu. 
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu zawarcia umowy. 
3. Za termin zapłaty przyjmuje się termin wpływu środków płatniczych na wskazany  

w umowie rachunek bankowy Organizatora. 
4. Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie wydany nabywcy wraz z protokołem 

zdawczo – odbiorczym niezwłocznie po zawarciu umowy. 
5. Wszelkie koszty transakcji zakupu samochodu obciążają Oferenta. 

 
Unieważnienie przetargu 

 
§14 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu, unieważnienia 
lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. 

2. W razie unieważnienia przetargu, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec 
Organizatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokół z przetargu 
 

§15 
1. Z przebiegu prac Komisji Przetargowej sporządza się protokół. 
2. Treść protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu,  

w szczególności informacje o ilości złożonych ofert, wyniku sprawdzania ważności ofert, 
ewentualnym odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez 
wyboru którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu. 

3. Protokół, o którym mowa powyżej podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Rejowiec 
Fabryczny. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§16 

1. Zbywany pojazd można obejrzeć w obecności pracownika Urzędu Gminy w Rejowcu 
Fabrycznym w siedzibie Organizatora ul. Lubelska 16 od poniedziałku do piątku w godzinach: 
7:30 do 15:30 , do dnia 09.03.2023 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie pod 
numerem tel. 82 5664 211 za pośrednictwem  poczty elektronicznej e-mail 
wrg@gminarejowiecfabr.pl. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela 
Pan Wincenty Koper.   

2. Informacja o wyniku postępowania przetargowego zostanie przekazana oferentom  
w formie pisemnej. 
 

§17 
1. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu oraz postanowieniami 

ogłoszenia o przetargu pisemnym. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy 

prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego. 

 


