
 
 
 
 
 
 
 

Łuków, dnia 28 stycznia 2021 roku 
 

O G Ł O S Z E N I E  
 

1. Sprzedający:  Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel./fax. 25 798 24 39 oraz 

    Ochotnicza straż Pożarna w Gołaszynie, 21-400 Łuków  

2. Sprzedaż prowadzona jest w trybie pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej 

„przetargiem" zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 

roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019, poz. 2004). (III przetarg pisemny) 

3. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: samochodu specjalnego pożarniczego marki 

Magirus – Deutz 90M 5,9 F, rok produkcji 1980, nr rej. LLU 50XR 

4. Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 2 950,00 zł netto + podatek VAT 23%, tj. 3 628,50 

zł brutto. 

5. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, 

(sekretariat urzędu) w terminie do dnia 12.02.2021 r. do godz. 09:00. 

6. Miejsce i termin przetargu: Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, 

12.02.2021 r. do godz. 09:15. 

7. W przypadku, w którym kilku Oferentów zaoferuje tę samą cenę, komisja przetargowa 

będzie kontynuować przetarg w formie aukcji między tymi Oferentami.  

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium powinno być 

wniesione wyłącznie przelewem, stanowiące 10% ceny wywoławczej, tj. 362,85 zł, 

do dnia 12.02.2021 roku do godz. 09:00 na konto Gminy  Łuków w Banku Spółdzielczym 

w Łukowie nr 13 9204 0001 0021 3976 2000 0040. Za datę wniesienia wadium 

uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego. Wadium złożone przez 

oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w 

terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium 

złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.  Wadium nie podlega zwrotowi, 

w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.  

9. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta: 

 Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 

1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane 

oświadczenie Kupującego o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży, stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferent powinien oświadczyć, że zapoznał się ze 

stanem przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające 

z rezygnacji oględzin. Oferty powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach opisanych: 

Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków „Oferta na sprzedaż pojazdu 

pożarniczego” Nie otwierać przed dniem 12.02.2021 r. godz. 09:15. Koperta powinna 

być zaopatrzona w nazwę i adres Oferenta. Oferent pozostaje związany z ofertą przez 

okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert. 

10.   Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz gdy 

Oferent, którego oferta została wybrana lub licytant, zapłacą należność za przedmiot 

sprzedaży, przelewem na konto bankowe sprzedającego nr  47 9204 0001 0021 3976 

2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Łukowie.  

 

G M I N A   Ł U K Ó W  
ul. Świderska 12,  21-400 Łuków  

tel./fax 25 798 24 39 
 

www.lukow.ug.gov.pl  
e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl 



Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego. 

Termin zapłaty zostanie określony w umowie. 

11.   Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:  

- została złożona po wyznaczonym terminie,  

- w niewłaściwym miejscu,  

- nie zawiera danych Oferenta  i dokumentów, które zostały określone w pkt. 8 lub są 

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

mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,  

- cena podana w ofercie jest niższa niż wywoławcza,  

- dokonano wpłaty wadium po terminie. 

 O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia oferenta niezwłocznie. 

12.   Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.  

13.   Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania z którejkolwiek 

ofert, bez podania przyczyn. 

14.   Komisja przetargowa wybiera ofertę o najwyższej cenie. 

15.   Sprzedający zastrzega, iż warunkiem kupna jest jego kupno w całości. 

16.   Sprzedający informuje, że Administratorem danych osobowych Kupującego jest  Gmina 

Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 798 24 39, e -mail: iod@lukow.ug.gov.pl 

17.   W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lukow.ug.gov.pl 

18.   Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o sprzedaży 

zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz w celu archiwizacji. 

19.   W przypadku Kupującego z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania 

danych stanowi art. 6 ust. l lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  19.o ochronie danych), 

zwane dalej „Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zawartej umowy. 

20.   Dane osobowe mogą być ujawnione Kupującym oraz osobom zainteresowanym, a także 

podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.  

21.   Dane osobowe Kupującego, będą przechowywane przez okres obwiązywania umowy, 

a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następnego po 

zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Kupujących, którzy  

złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 

Kupującymi umowy). 

22.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach 

określonych w przepisach rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

23.   Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić 

Sprzedającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności Kupującego do nabycia przedmiotu sprzedaży, co skutkować może 

wykluczeniem Kupującego z postępowania lub odrzucenie jego oferty. 

24.   Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są n/w dokumenty:  

- załącznik nr 1 - formularz oferty, 

- załącznik nr 2 - oświadczenie kupującego, 

- załącznik nr 3 - wzór umowy, 

- załącznik nr 4 - ekspertyza rzeczoznawcy pojazdu, 



Załącznik nr 1 

 
 
 
 

(pieczęć oferenta) 

 
OFERTA 

 
 

 
Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 

 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ofertowym nieograniczonym dotyczącego sprzedaży:  
 

- samochodu specjalnego pożarniczego marki Magirus – Deutz 90M 5,9 F,  
rok produkcji 1980, nr rej. LLU 50XR 

 
MY NIŻEJ PODPISANI:   

……………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………...  

Działając w imieniu i na rzecz:  

……………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………...  
 (nazwa (firma) dokładny adres Oferenta) 

 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na zakup w/w przedmiotu sprzedaży w zakresie określonym 

w Dokumentach Przetargowych. 
 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Dokumentami Przetargowymi i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 
 
3. OFERUJEMY zakup przedmiotu sprzedaży:  za cenę brutto  ………………….………………. PLN 
 

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

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do odebrania przedmiotu sprzedaży w terminie: 7 dni od daty 
dokonania zapłaty. 
 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Sprzedającego w Dokumentach Przetargowych.  
 
6. UWAŻAMY SIĘ za zawiązanych niniejszą ofertą przez  okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
 
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla stron postanowieniami umowy, określonymi   

w Dokumentach Przetargowych i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Dokumentach 
Przetargowych, w miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego. 

 
8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków  
 

9. OFERTĘ  niniejszą składamy na …. stronach. 
 



10. ZAŁĄCZNIKAMI  niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 …………………..….…….. , dnia ………………………..…… 2021r. 
 
 
 
 
          ……………………………………..………. 
           (podpis Oferenta) 

 



 
Załącznik nr 2  

 
 
 
 

 
(pieczęć Oferenta) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży 
 

 
 
 

Składając ofertę w przetargu publicznym na: 
 

- samochód specjalny pożarniczy marki Magirus – Deutz 90M 5,9 F,  
rok produkcji 1980, nr rej. LLU 50XR 

 
Oświadczam, że: 

1. zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży, 

 

2. ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu sprzedaży, 

 

3. zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę uwag co do jej formy i treści, akceptuję umowę, 

 

4. posiadam wystarczające zabezpieczenie finansowe pozwalające na dokonanie zapłaty faktury 

za zakupiony majątek ruchomy, 

 

5. w terminie określonym w umowie jestem w stanie dokonać wywozu zakupionego zbędnego 

majątku ruchomego – na własny koszt. 

 
 
………………………….. dnia …………....… 2021 roku 
 
 
          ……………………………………..………. 
           (podpis Oferenta) 

 
*) – niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3 
 

UMOWA  nr …………………………….  

zawarta w Łukowie w dniu …................... 2021 r. 

pomiędzy: 

Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Gołaszynie, 

reprezentowanym przez:  

1. Mariusza Osiaka   - Wójta Gminy Łuków 

2. Alinę Baka    - Skarbnika Gminy Łuków 

3. Zbigniewa Krasuskiego  – Wiceprezesa OSP Gołaszyn  

zwanym dalej „Sprzedającym”,   

a 

………………………………………………………………………………………………………...........  zwanym dalej „Kupującym”,  

W wyniku sprzedaży przeprowadzonej w trybie przetargu pisemnego zgodnie z Rozporządzeniem 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 

Państwa (Dz.U.2019, poz. 2004), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż:  

samochód ciężarowy pożarniczy marki Magirus – Deutz model 90M 5,9 F, rok produkcji 1980, 

nr rejestracyjny LLU 50XR, nr nadwozia VIN 4910009971. 

2. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność 

i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem jest ten pojazd oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  

3. Strony ustalają cenę pojazdu będący przedmiotem umowy zgodnie z ofertą Kupującego na 

kwotę: ……………………………………….……………………………………..…………… złotych brutto, słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..  

4. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie 

powiadomił Kupującego. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu. 

Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc 

żadnych zastrzeżeń. 

5. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy na 

rachunek bankowy sprzedającego nr 47 9204 0001 0021 3976 2000 0010 

6. W tytule przelewu należy wpisać: numer umowy i jej datę, markę pojazdu.  

7. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedającego. 

8. Faktura zostanie wystawiona przez Sprzedającego po zaksięgowaniu wpływu na rachunek 

bankowy. 

 

 



§ 2 

1. Przedmiot umowy zostanie wydany wyłącznie po zaksięgowaniu wpływu kwoty określonej w § 1 

ust. 3 na rachunek bankowy Sprzedającego. 

2. Odbioru przedmiotu umowy należy dokonać w terminie do 7 dni od daty zapłaty.  

3. W przypadku nie odebrania zakupionego przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, stosuje 

się przepisy art. 551 k.c. 

§ 3 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z winy leżącej po stronie Kupującego 

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto  określonego w § 1 ust. 3. 

2) za opóźnienie w odbiorze przedmiotu sprzedaży w wysokości 1% wartości brutto określonej 

w § 1 ust. 3 za każdy dzień zwłoki. 

3. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy leżącej 

po stronie Sprzedającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia całkowitego określonego 

w § 1 ust. 3. 

§ 4 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej po rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

§ 5 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

- Oferta Kupującego z dnia ………………………………. 

    § 6 

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron.        

SPRZEDAJĄCY        KUPUJĄCY 
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