
Rzekuń, dnia 9 września 2019 r.
 ZOG.26.13.2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 
na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Rzekuń

Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż majątku ruchomego.
 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego. 

Gmina Rzekuń 
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

Zakład Obsługi Gminy
ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń
tel./fax 29 76 17 394, NIP 758 23 44 674, REGON 142991348, adres e-mail:  zog@rzekun.net, godziny
pracy 7.45-15.45

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert  nastąpi na posiedzeniu komisji  przetargowej,  w siedzibie sprzedającego (ZOG Rzekuń),
w dniu 17.09.2019 r. o godz. 12:10. 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: 

Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można oglądać w Rzekuniu, na bazie ZOG
ul. Kolonia 1B w dni powszednie w godz. 08.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą
uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się. Informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udzielaja
Pan Hubert Parzych, tel. 534 537 000.

4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz cena wywoławcza. 

Przedmiotem sprzedaży są:

Lp. Nazwa sprzedawanego pojazdu/sprzętu Rok
rejestracji/zakupu

przez ZOG

Cena
wywoławcza
netto w zł*

Ilość Lokalizacja

1.

Rodzaj pojazdu: autobus Autosan, model H9.20 12.5t
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN): 710041
Oznaczenie silnika: 6cT107/A3
rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność/moc silnika: 6540 cm3/110 kW (150 KM)
Rok produkcji: 1991
Nr rejestracyjny: WOS 04460
Data pierwszej rejestracji pojazdu: 05.04.1991 r. 
Dopuszczalna masa całkowita: 12 500 kg 
Liczba miejsc siedzących: 41
Charakter wykorzystania: przewóz dzieci
Rodzaj autobusu: dalekobieżny, 2 drzwiowy, 41 osobowy
Dodatkowe informacje: 

• brak badań technicznych, 
• silnik niekompletny, nie można uruchomić
• ślady niefachowych napraw powłok lakierowych
• ubytki lakieru i ogniska korozji na poszyciu 

nadwozia

1991 700,00 1
ZOG w Rzekuniu

ul. Kolonia 1b,
070411 Rzekuń

mailto:zog@rzekun.net


2

Rodzaj pojazdu: autobus Autosan model H9-21, 12.5t
Numer identyfikacyjny pojazdu ( VIN): 580036
Oznaczenie silnika: 6cT107/A6/7
rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność/moc silnika: 6540 cm3  / 110 kW (150KM)
Rok produkcji: 1987
Nr rejestracyjny: WOS A628
Data pierwszej rejestracji pojazdu: 19.05.1987 
Dopuszczalna masa całkowita: 12 500 kg
Liczba miejsc siedzących: 39
Charakter wykorzystania: przewóz dzieci
Rodzaj autobusu: dalekobieżny, 2 drzwiowy, 51 osobowy
Dodatkowe informacje: 

• brak badań technicznych, 
• brak możliwości uruchomienia silnika – silnik 

zdekompletowany
• ślady napraw blacharsko – lakierniczych
• liczne ubytki powłoki lakierniczej, ogniska korozji.

 1987 500,00 1
ZOG w Rzekuniu
ul. Kolonia 1b, 
07-411 Rzekuń

3

Rodzaj pojazdu: autobus Autosan model H9-20, 12.5t
Numer identyfikacyjny pojazdu: SUAFS301CMS710030
Oznaczenie silnika: 6cT107/A3
rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność/moc silnika: 6540 cm3 / 110kW (150KM)
Rok produkcji:1991
Nr rejestracyjny: WOS A624
Data pierwszej rejestracji pojazdu: 05.04.1991
Dopuszczalna masa całkowita: 12 500 kg
Liczba miejsc siedzących: 41
Charakter wykorzystania: przewóz dzieci
Rodzaj autobusu: dalekobieżny, 2 drzwiowy, 41 osobowy
Dodatkowe informacje: 

• brak badań technicznych, 
• pojazd kompletny, niesprawny
• silnik nadmiernie dymi
• ślady niefachowych napraw powłok lakierowych
• ubytki lakieru i ogniska korozji na poszyciu 

nadwozia

1991 750,00 1
ZOG w Rzekuniu
ul. Kolonia 1b, 
07-411 Rzekuń

4

Podsypywarka STRATOS B40-36 DALN służąca do 
zimowego utrzymywania dróg w stanie przejezdności.
Brak bliższych danych identyfikacyjnych. Sprzęt 
niesprawny, mechanizmy skorodowane, odkształcone 
poszycie kosza zasypowego, ubytki lakieru i wykwity 
korozji.

ok. 1998 250,00 1
ZOG w Rzekuniu
ul. Kolonia 1b, 
07-411 Rzekuń

5

Podsypywarka ACOMETIS służąca do zimowego 
utrzymywania dróg w stanie przejezdności. Brak bliższych
danych identyfikacyjnych. Sprzęt niekompletny – brak 
silnika, brak sterowników, niesprawny. Korozja i ubytki 
lakieru.

ok. 1998 250,00 1

ZOG w Rzekuniu
ul. Kolonia 1b, 
07-411 Rzekuń

6

Podsypywarka NIDO N90-40-36 służąca do zimowego 
utrzymywania dróg w stanie przejezdności. Sprzęt 
niesprawny, skorodowany, odkształcenia poszycia i ubytki 
lakieru.

ok. 1998 250,00 1
ZOG w Rzekuniu
ul. Kolonia 1b, 
07- 411 Rzekuń

7 Pług odśnieżny LLHDR. Sprzęt niekompletny – brak 
blachy czołowej, niesprawne mechanizmy (korozja).

ok. 1998 250,00 1 ZOG w Rzekuniu
ul. Kolonia 1b, 
07-411 Rzekuń

8 Pług odśnieżny OZ-BR 32. Sprzęt niekompletny – brak 
blachy czołowej, niesprawne mechanizmy (korozja).

ok. 1998 250,00 1 ZOG w Rzekuniu
ul. Kolonia 1b, 
07-411 Rzekuń

9 Pług odśnieżny 641K. Sprzęt niekompletny – brak blachy 
czołowej, niesprawne mechanizmy (korozja).

ok. 1998 250,00 1 ZOG w Rzekuniu
ul. Kolonia 1b, 
07-411 Rzekuń



10
Beczka asenizacyjna o poj. 9M3 z pompą, rok budowy 
1990. Pompa niesprawna, nie wytwarza podciśnienia. 
Płaszcz zbiornika skorodowany.

1990 400,00 1
ZOG w Rzekuniu

ul. Kolonia 1b,
070411 Rzekuń

11
Rozsiewacz nawozów typ NO-35, rok budowy 1988, 
nr fabryczny 6204 Sprzęt niesprawny, zaawansowana 
korozja.

1988 200,00 1
ZOG w Rzekuniu

ul. Kolonia 1b,
070411 Rzekuń

12
Rozsiewacz nawozów typ NO-35, rok budowy 1988, 
nr fabryczny 6239 Sprzęt niesprawny, zaawansowana 
korozja.

1988 200,00 1
ZOG w Rzekuniu

ul. Kolonia 1b,
070411 Rzekuń

13
Dystrybutor paliw płynnych, producent MM PETRO 
Sp. zo.o. Liczydła mechaniczne. Sprzęt niekompletny, 
niesprawny, brak certyfikatu Dozoru Technicznego.

Brak danych 50,00 4
ZOG w Rzekuniu

ul. Kolonia 1b,
070411 Rzekuń

*Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 % 

5. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona na piśmie i musi zawierać:

1) Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, NIP,
Regon – załącznik nr 1 do ogłoszenia; 

2) Oferowaną cenę za dany składnik majątku ruchomego. 

3) Oświadczenie  oferenta,  że  zapoznał  się  ze  stanem  przedmiotu  przetargu  lub,  że  ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

4) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań.

2. Oferent zainteresowany zakupem kilku z wystawionych w przetargu składników majątku, na każdy
z nich składa odrębną ofertę.

3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik  nr 1, a wzór umowy załącznik nr 2 to ogłoszenia.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. 
Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: 

„Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń

„Oferta na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego. 
Nie otwierać przed dniem 17 września 2019 r. godz.12:00”

Oferty  należy  składać  w  dni  robocze  w  godz.  8.00-15.30,  nie  później  niż  do  dnia  17  września  br.,
do godz. 12.00 w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.

7. Warunki odrzucenia oferty

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
2. nie  zawiera  danych,  o  których  mowa  w  pkt  5  niniejszego  ogłoszenia  lub  jest  niekompletna,

nieczytelna lub budzi wątpliwości a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową
ofertę,

3. o odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia Oferenta,
4. zaproponowana przez Oferenta cena nie może być niższa 
5. dotyczy kilku składników majątku jednocześnie.



8. Inne informacje
1. Komisja  przetargowa  rozpatruje  złożone  oferty  na  kupno  składników  majątku  ruchomego

w kolejności zgodnej z wykazem.
2. Wybrana będzie oferta Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, a w przypadku kilku ofert z taką

samą ceną, postępowanie może być kontynuowane w formie aukcji lub ustnej licytacji.
3. Oferent  może  złożyć  tylko  jedna  ofertę  na  każdy  z  z  poszczególnych   składników  majątku

ruchomego.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert.
5. Nabywca  jest  zobowiązany  zapłacić  cenę  nabycia  przelewem  na  rachunek  bankowy  ZOG

w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zawarcia umowy. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty
oznacza  wystawienie  faktury  VAT.  Przekazanie  środka  trwałego  wraz  z  dokumentami  nastąpi
po uznaniu dokonanego przelewu na koncie Sprzedającego, na podstawie protokołu przekazania
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpływu należności za środek trwały.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży
Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia wyboru Oferenta.

10. Zakład Obsługi Gminy nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów/sprzętu.

11. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan techniczny sprzedawanego pojazdów/sprzętu.

12. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyny.

Zatwierdzam:

Dyrektor
Zakładu Obsługi Gminy

Danuta Orzołek

Załączniki:
1. wzór formularza ofertowego,
2. wzór umowy
3. dokumentacja zdjęciowa składników majątku ruchomego


