
Wołczyn, 06.04.2017

Ogłoszenie 
o sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz 004/315

1. Nazwa i siedziba sprzedającego/organizatora
Gmina Wołczyn
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
NIP: 751-175-03-49
REGON: 531413030

2. Miejsce i termin składania ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w pokoju nr 1, w dniu 20.04.2017 o godz 9:10. 

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
Samochód pożarniczy (gaśniczy) można oglądać w strażnicy OSP Wołczyn, w godzinach 7:30-
15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Osoba odpowiedzialna za pojazd: Jarosław Nylec – podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Obronnych UM w Wołczynie, tel. 774188344, wew. 215. 

4. Dane techniczne sprzedawanego pojazdu:
Samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 004. 
Rok produkcji: 1975.
Ostatni użytkownik: OSP Gierałcice (od 1982)
Zbiornik wody: 6tyś l
Pompa pożarnicza: autopompa A32
Przebieg: 10 032 km 
Wyposażenie alarmowe – świetlno-dźwiękowe. W przypadku sprzedaży podmiotowi innemu niż 
jednostce ochrony przeciwpożarowej instalacja zostanie zdemontowana przez sprzedającego. 
Pojazd posiada ważne badanie techniczne do X 2017 r. oraz opłacone ubezpieczenie OC do XII  
2017 r. 

5. Cena oraz wadium
Cena wywoławcza: 15 000 zł netto.
Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta kupna:
Oferta kupna samochodu powinna być złożona pisemnie na formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
7.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej ofercie najpóźniej do dnia 20.04.2017 do godz. 9:00.

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Gmina Wołczyn
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1
z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz 004 – nie otwierać 
przed 20.04.2017 r. godz. 9:00”



7.2 Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie
7.3 Okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert.

8.Organizator zastrzega prawo rezygnacji ze sprzedaży bez wybierania którejkolwiek z ofert.

9. Informacje dodatkowe:
9.1 Organizator wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
9.2 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i 
podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Burmistrz Wołczyna
mgr Jan Leszek Wiącek


