
Świętajno, dnia 24 luty 2020r. 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu strażackiego 

                        Wójt Gminy Świętajno zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup 

samochodu strażackiego marki Star 244 typ JELCZ 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Urząd Gminy Świętajno, Świętajno 104,   19 – 411 Świętajno 

(e-mail: ug@swietajno.pl lub sekretarz@swietajno.pl ) 

2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu: 

Marka i typ: Star 244 typ JELCZ 008     Nr rejestracyjny : SWS 9820 

Rok produkcji: 1985                   Data pierwszej rejestracji: 22.08.1985 

Przebieg:13.577 km 

Pozostałe informacje: 

        -   ważne badanie techniczne (do 28.06.2020r.) 

        -   ogumienie w dobrym stanie, 

        -   aktualne ubezpieczenie OC + NW, 

        -   posiada radiostację i belkę sygnalizacyjną, 

        -   odbiór pojazdu na własny koszt i we własnym zakresie, 

        -  sprzedaż samochodu nie jest  objęta podatkiem VAT, 

        -   całość zaoferowanej ceny winna być wpłacona na konto Urzędu Gminy Świętajno przelewem  

         przed odbiorem samochodu, natomiast  wadium w wysokości 100 zł do dnia 13.03.2020r.,do 

         godz.11.00 na konto  Banku Spółdzielczego w Olecku Nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001 

3.  Cena wywoławcza brutto : 6.500,00 

4. Miejsce i termin oględzin pojazdu: 

W celu  dokonania oględzin pojazdu oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy 

kontaktować się telefonicznie pod nr. tel.696 867 005 (P. Wiesław Świtaj) 

5.  Pisemne oferty z ceną należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Świętajno 

( z dopiskiem na kopercie: oferta na zakup JELCZA ) 

W TERMINIE DO DNIA 13.03.2020r.(wzór oferty w załączeniu ) 

6. Rękojmia  za wady fizyczne pojazdu jest wyłączona. 

7. Urząd Gminy Świętajno zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru ofert bez 

podawania przyczyny. 
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……………………………….,dnia…………….2020r. 

Dane Oferenta: 

 

……………………………………………….. 

                   Imię 

……………………………………………………………… 

                      Nazwisko/firma 

………………………………………………………………… 

                         Adres 

………………………………………………………………… 

                     Nr telefonu 

                             Wójt Gminy Świętajno 

                 Świętajno 104 , 19 – 411 Świętajno 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zakup POJAZDU SPECJALNEGO 
POŻARNICZEGO  JELCZ, nr rej. SWS 9820 : 

1. Oferuje zakup samochodu JELCZ, zgodnie z ogłoszeniem o sprzedaży ,za kwote: 

……………………………………………. Zł 

(……………………………………………………………………………………………………..zł) 

                                            (słownie) 

2. Oświadczam że zapoznałem się z danymi pojazdu oraz warunkami sprzedaży 
zawartymi w „Ogłoszeniu o sprzedaży” w pełni je akceptując. 

3. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Urzędu Gminy Świętajno 
prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Nr.61 9339 0006 0010 0100 0707 0001. 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

                     Imie i nazwisko oraz podpis oferenta 

 

 


