
 

PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO 

Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza pisemny przetarg ofertowy na 

sprzedaż używanych pojazdów, maszyn i innych środków trwałych, 

stanowiących mienie Gminy Nowa Sól – Miasto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Nazwa i adres sprzedającego: 

Gmina Nowa Sól – Miasto 

ul. Piłsudskiego 12 

67-100 Nowa Sól 

NIP 9251956002 

Tel. 68 459 0335 

 

2. Przedmiot sprzedaży: 

Lp. Nazwa 
Rok 

produkcji 
Cena wywoławcza 

[zł brutto] 

1. Ciągnik rolniczy John Deere 4040A  1979 18.000,00 

2. Mercedes – Benz Sprinter 208D 1994 2.000,00 

3. Ciągnik rolniczy Ursus C360  1978 8.000,00 

4. Glebogryzarka 2004 1.500,00 

5. 
Bezciśnieniowy naziemny zbiornik na 

olej napędowy typ „Swimer tank 2500 

Eco-Line” 

2016 2.500,00 

6. Samochód specjalny Daihatsu PFAU 

S85 1.0I 
1999 2.500,00 

7. Przyczepa dwuosiowa  1995 2.000,00 

8. Stróżówka typu kiosk Ruchu  - 1.500,00 

Dopuszcza się zakup jednostkowy poszczególnych przedmiotów. Szczegółowe dane 

przedmiotu sprzedaży wraz z fotografiami przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

3. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup pojazdów i innych” należy 
składać w siedzibie sprzedającego lub przesłać na wskazany adres: 

 Urząd Miejski 
 ul. Piłsudskiego 12  
 67-100 Nowa Sól 

Termin składania ofert upływa dnia 15.03.2021 r. o godz. 10:00. 
 



4. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 22.03.2021 godz. 10:00 w siedzibie 

sprzedającego tj. Urząd Miejski w Nowej Soli pok. 209. O wyniku rozstrzygnięcia 

przetargu oferenci zostaną poinformowani telefonicznie. 

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: 
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i 
zawierać: 

1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy  i siedzibę oferenta. 
2) Numer telefonu do kontaktu. 
3) Datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę i nazwę przedmiotu przetargu. 
4) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu. 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli zostanie złożona po terminie lub 
zaoferowana cena brutto będzie niższa od ceny wywoławczej. 
 

6.  Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży: 
Pojazdy i pozostałe można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00  
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Osoby do kontaktu: 

 podinspektor Jacek Baranowski – 795 528 360 
 podinspektor Andrzej Kośmidek – 795 528 363  

 
7. Informacje dodatkowe:  
1) Kryterium wyboru oferty – najwyższa cena. W przypadku złożenia równorzędnych 

ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg 
ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadomi oferentów, o których 
mowa o terminie dodatkowego przetargu. 

2) Złożenie pisemnej oferty oznacza zapoznanie się ze stanem technicznym i stopniem 
wyeksploatowania  oferowanych pojazdów (i innych). Reklamacje jakościowe po 
odbiorze nie będą uwzględniane. 

3) Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała 
najwyższą cenę będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek 
Sprzedającego wskazany w umowie kupna-sprzedaży, w terminie nie dłuższym niż 7 
dni od zawarcia umowy. Zakupiony przedmiot należy odebrać najpóźniej w ciągu 3 dni  
roboczych od dnia zapłaty.  

4) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po 
potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego. Za zakupione 
przedmioty nabywca otrzyma fakturę VAT. 

5) W przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, 

Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy. 

6) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 

Nabywca. 

7) Udział w przetargu nie wymaga wniesienia wadium. 

8) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

Nowa Sól, 22.02.2021 

 

Załączniki: 

1. Dane i fotografie sprzedawanych przedmiotów. 

2.  Formularz ofertowy. 


