
ZARZĄDZENIE %Jt! ~ 
Burmistrza Opoczna Nr (}li(t1.~ ... 

z dnia „„:14~1.t?:.r.'>!„l 

W sprawie: sprzedaży uszkodzonego samochodu osobowego marki Ford B5Y Mondeo 1,8 
125 KM nr rej. EOP 22 AK 

Na podstawie aii. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), 

zarządzam: 

§ 1. 1. Sprzedaż środka trwałego - uszkodzonego samochodu osobowego marki Ford B5Y 
Mondeo rok produkcji 2004, pojemność 1798 cm3 

, będącego na stanie Urzędu 
Miejskiego w Opocznie w drodze przetargu ofertowego. 

2. Termin składania ofert ustala się do dnia 31 października 2014 roku godzina 11°0
. 

3. Cenę wywoławczą sprzedaży samochodu osobowego wymienionego w pkt 1 ustala się 
w kwocie 2.800 zł brutto/słownie: trzy tysiące osiemset złotych I w tym podatek VAT 
w wysokości 23 %. 

§2. Powołuje Komisję do przeprowadzenia drugiego przetargu ofertowego na sprzedaż 
samochodu osobowego marki Ford B5Y Mondeo w następującym składzie: 

1. Przewodniczący Komisji - Włodzimierz Gregorczyk 
2. Członek Komisji - Anna Plewa 
3. Członek Komisji - Regina Marczewska 

§3. Ogłoszenie o drugim przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego marki 
Ford B5Y Mondeo stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia i podlega zamieszczeniu na stronie 
internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Opocznie w okresie 16 października do 31 października 2014 roku. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Burmistrza Opoczna ogłasza 
drugi pisemny przetarg ofertowy 

na sprzedaż uszkodzonego samochodu osobowego 
marki Ford BSY Mondeo o poj. 1,8 

I. Przedmiotem sprzedaży jest: 

Marka i typ pojazdu: uszkodzony samochód osobowy marki Ford B5Y Mondeo o poj. 1,8 
Nr rej. EOP 22 AK 
Nr Karty pojazdu Seria KP/AAA 4279466 
Nr identyfikacyjny I VIN/ WF05XXGBB54G62812 
Nr silnika 4G62812 
Rodzaj powłoki lakierniczej: grafit metalik 
Pojemność I moc silnika: 1798 cm3

/ kW 92,0 
Rodzaj paliwa: benzyna 
Rok produkcji: 2004 
Data pierwszej rejestracji: 15.07.2004r. 
Przebieg w km: 379.337 km 
Badanie techniczne ważne do: samochód uszkodzony 
Ubezpieczenie pojazdu ważne do: 30.06.2015 r. 
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest uszkodzony w wyniku wypadku 
komunikacyjnego. Dowód rejestracyjny znajduje się w Starostwie Powiatowym 
w Opocznie. 
Na wyposażeniu znajdują się 2 pary kluczyków. 

II. Miejsce i termin, w którym będzie można obejrzeć przedmiot przetargu: Urząd Miejski 
w Opocznie, ul. Staromiejska 6 w godzinach 8°0

- 14°0
. 

III. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Pan Robert Jaciubek tel. 44 736 31 14. 

IV. Cena wywoławcza samochodu: 
1. Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 2800.- zł brutto /słownie: dwa tysiące 

osiemset złotych/, w tym podatek VAT w wysokości 23%/. 
2. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej. 
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy 

przetargu zaoferują tą samą cenę. 

V. Sposób przygotowania ofert: 
1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Urzędzie Miejskim w Opocznie 26-

300 Opoczno ul. Staromiejska 6, Sekretariat Urzędu pok. Nr 8 do dnia 31 października 
2014 roku do godziny 11° . 

2. Oferty na samochód należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym 
opakowaniu lub kopercie. Opakowanie lub koperta winny być opisane w następujący 
sposób 

Nazwa i adres Sprzedającego 
Gmina Opoczno - Urząd Miejski w Opocznie 26-300 Opoczno ul. Staromiejska 6. 

Nazwą i adresem Kupującego 
OFERTA na kupno uszkodzonego samochodu osobowego Ford Mondeo. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 31.10.2014 GODZINA 11 30
. 

VI. Sposób składania ofert: 
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy). 
2. Adres zamieszkania, siedzibę. 
3. Oferowaną cenę. 

--- -·---~--~-------



4. Załączyć potwierdzenie wpłaty wadium. 

VII. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

VIII. 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 
6 Sala USC- parter w dniu 31 października 2014 roku godzina 11 30

. 

2.0twarcie ofert jest jawne. 
3. Sprzedający odczyta imię i nazwisko (nazwę firmy), adres zamieszkania, siedzibę 
składającego ofertę, zaoferowaną cenę. 

4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone. 

IX. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty wraz z załącznikami: 
a. potwierdzenie wpłaty wadium. 
b. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem technicznym 

samochodu oraz że nie wnosi on jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie. 
c. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu. 

2.Brak w ofercie któregokolwiek z załączników wymienionych w punkcie 1 będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty. 

X. W przetargu zostanie przyjęta oferta z najwyższą ceną. 

XI. Sprzedający pisemnie zawiadomi uczestników przetargu o jego wyniku, albo 
unieważnieniu przetargu lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty. 

XII. 1. Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Sprzedający pisemnie zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie przyjęta o terminie 
zawarcia umowy. 

3. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w 
dniu zawarcia umowy. 

XIII. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium przed upływem terminu 
składania ofert w formie pieniężnej w wysokości 280,00 zł (słownie: dwieście 
osiemdziesiąt złotych) 

2. Wadium należy wpłacić: 
a). w kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie. Kasa jest czynna w dni robocze w 

godzinach od 10°0
- 14°0

. 

b ). przelewem na konto Sprzedającego w Banku BPH Kraków 14 1060 0076 
0000 3310 0019 2236 z dopiskiem: Wadium na zakup samochodu Ford 
Mondeo. 

3. Wadium wpłacone przez Oferenta zostanie zwrócone niezwłocznie po pisemnym 
powiadomieniu o wyniku przetargu. 

4. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia. 

5. W przypadku uchylania się Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta od zawarcia 
umowy Sprzedający zatrzyma wadium. 

XIV. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez 
dokonania wyboru, bez podania przyczyny. 

XV. Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone w siedzibie Sprzedającego na tablicy 
Ogłoszeń. Zostanie również zamieszczone w internecie pod adresem 
www.bip.opoczno.pl w zakładce aktualności I ogłoszenia oraz Oficjalnej Stronie Miasta 
Opoczno pod adresem www.opoczno.pl w terminie od dnia ogłoszeni do dnia.otwarcia 
przetargu. 


