
I Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
ogłasza się  sprzedaż samochodu pożarniczego:  

1.  Sprzedający: Gmina Gołuchów, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów. 
2. Dane techniczne pojazdu: 

 
1)  Marka/typ FS LUBLIN A 180 LUX 

2)  Nr rejestracyjny KZJ 3658 

3)  Rodzaj paliwa                              Benzyna  

4)  Pojemność silnika w cm3 2120 

5)  Rok produkcji                              1993 

6)  Numer identyfikacyjny pojazdu SUL01811CP0570175 

7)  Skrzynia biegów Manualna 4 biegowa 

8)  Przebieg w km 18429 

9)  Ubezpieczenia OC 
Zawarte od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. 
Ubezpieczyciel ERGO HESTIA. 

10)  Data przeglądu technicznego 05.06.2018r. 

 
 

3. Cena wywoławcza: 800,00 zł brutto (słownie: osiemset złotych 00/100).  
 

4. Samochód pożarniczy będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć pod adresem: 
 

Województwo Wielkopolska 

Powiat Pleszewski 

Gmina Gołuchów 

Miejscowość Bogusławice 

Nr lokalu 22 

w dniach od 08.12.2017r. do 18.12.2017r., po wcześniejszym uzgodnieniu daty pod nr 
telefonu 609-235-209.  

5. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej według 
załączonego wzoru – załącznik nr 2. 

6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
7. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 2) należy składać w siedzibie 

Urzędu Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów w zamkniętej kopercie            
z dopiskiem „Kupno samochodu pożarniczego – nie otwierać przed 18.12.2017r.,                  
w terminie do dnia 18.12.2017r. do godz. 12:00. 

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Gołuchowie w dniu 19.12.2017r. 
o godz. 08:00. 

9. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje NAJWYŻSZĄ CENĘ. 
10. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,                       

w niewłaściwym miejscu, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych                
w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone 
wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

11. W przypadku zgłoszenia najkorzystniejszej tej samej ceny przez kilku oferentów, 
sprzedaż będzie kontynuowana w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.                 
O miejscu i terminie licytacji strony zostaną powiadomione telefonicznie. 

12. Nabywca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu zawarcia umowy.  



13. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i uiszczeniu ceny nabycia             
kupna-sprzedaży - załącznik nr 3. 

14. Kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną kwotę na rzecz sprzedającego w terminie               
7 dni od daty dostarczenia faktury VAT na rachunek bankowy nr 94 8407 0003 0100 
0101 2000 0001.”. 

15. Samochód pożarniczy marki FS LUBLIN A 180 LUX zostanie wydany kupującemu na 
podstawie protokołu przekazania samochodu pożarniczego – załącznik nr 4, po 
uprzednim spełnieniu warunków z pkt. 13 i pkt. 14.  

16. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu ponosi nabywca. 
Nabywca przystępując do kupna wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenie wszelkich 
podatków i opłat. 

17. Urząd Gminy w Gołuchowie zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży w każdej 
chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. 

18. Urząd Gminy w Gołuchowie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. 
 
 

 
       

   Wójt 
/-/ Marek Zdunek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Zdjęcia samochodu. 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 

Załącznik nr 4 – Protokół przekazania samochodu pożarniczego. 


