
        Ustronie Morskie, 14.02.2013 r. 
 

WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE 
ogłasza 

 przetarg publiczny 
 

na sprzedaż używanego środka trwałego: samochód specjalny pożarniczy 
marki : JELCZ/STAR 022 

 
Dane dotyczące środka trwałego: 
Samochód JELCZ/STAR 022  
Nr rejestracyjny ZKL 02998 
Rok produkcji 1999 
Przebieg 14529, 4 
Nr indentyfikacyjny SUSP142CJW0000065 
Przeznaczenie POŻARNICZY 
Rodzaj silnika Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM 
Pojemność skokowa silnika 6842 
Moc silnika 204KW 
Cena wywoławcza: 140.000,00 brutto 
Termin sprzedaży: w dniu podpisania umowy 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie tel.                   
94 35 14 194. Samochód można oglądać w remizie OSP Ustronie Morskie                        
ul. Geodetów 1po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.  
Miejsce składania ofert: 
 
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy                    
w Ustroniu Morskim  ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie do 07.03.2013 r.  do godz. 
9.00. Na kopercie należy uiścić napis „Oferta na zakup samochodu pożarniczego” 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim  ul. Rolna 2, 78-111 
Ustronie Morskie w Sali narad nr 11 o godz. 10.00 w dniu 7.03.2013 r.  
Oferta winna zawierać: 
1.  Imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy, instytucji, urzędu i siedzibę oferenta. 
2.  Oferowaną cenę brutto. 
3.  Oświadczenie oferent, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu  
     sprzedaży.  
4.  Dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu, co stanowi  
     kwotę  14.000,00  (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) 
Wadium: termin uważa się za dochowany jeżeli środki znajdą się na koncie Gminy 
Ustronie Morskie  najpóźniej do 04 marca 2013 r.  Wadium należy wpłacić na konto 
Gminy nr  45 8562 0007 0040 0914 2000 0090 
Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia. 
5.   Samochód zostanie sprzedany za najwyższą oferowaną cenę. Odbiór następuje  
      po wpłacie najwyższej oferowanej  kwoty pomniejszonej o wadium. 
6. Gmina Ustronie Morskie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny   
      sprzedawanego w przetargu pojazdu. 
7.   Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie dnia 
07.03.2013 r. o godz. 10.00  
Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.    


