
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14 
Wójta Gminy Dynów z dnia 22.02.2021r. 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SETRA S 210 

Wójt Gminy Dynów, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż autobusu Setra 

S 210 . 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Urząd Gminy Dynów, 36-065 Dynów, ul. Ks. Ożoga 2, tel. 17 23 00 114,  strona internetowa:  

bip.gminadynow.pl/obwieszczenia-komunikaty-ogłoszenia  

- e-mail:  urząd@dynow.regiony.pl      

2. Przedmiot przetargu: 

a) marka: autobus SETRA  

b) model: S 210 

c) nr rejestracyjny: RZE L 848;  Nr VIN WKK17400001010328 

d) rok produkcji: 1989 

e) rodzaj pojazdu: autobus 

f) kolor: biały 

g) dopuszczalna masa całk: 15.000 kg 

h) pojemność/moc silnika:10888 ccm/184kW 

i) rodzaj skrzyni biegów: manualna 

j) wskazanie drogomierza: 1.542.225 km  

k) data  pierwszej rejestracji: 14.06.1989 r. 

3. Cena wywoławcza: 

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 12 000,00 zł  brutto. 

Wadium - wynosi 1 200,00 zł (słownie: jeden tys. dwieście złotych). Warunkiem przystąpienia 

do przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 10 marca 2021 r.  do godz. 1000 . 

(decyduje termin uznania na rachunku bankowym) przelewem na rachunek bankowy Gminy 

Dynów nr 21909300072001000023650030. Zwrot wadium następuje do 7 dni od dnia 

przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu autobusu. 

Wadium nie podlega zwrotowi   uczestnikowi przetargu , który przetarg wygrał i uchyla się od 

zawarcia umowy kupna. 



4. Miejsce, termin oraz sposób złożenia i otwarcia ofert: 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie 

i zaadresowana: Urząd Gminy Dynów, ul. Ks. Ożoga 2, 36-065 Dynów z dopiskiem:                        

" OFERTA ZAKUPU AUTOBUSU SETRA S 210". Oferty pisemne należy składa w dni 

robocze w godzinach otwarcia Urzędu, nie później jednak niż do dnia 10 marca 2021 r.  do 

godz. 1000 w biurze podawczym p. nr 2  lub przesłać poczta na adres Urzędu (decyduje data 

wpływu do Urzędu). 

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 10 marca 2021 r. o godz. 1015 w sali narad p. nr 9 (parter). 

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert 

o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla 

oferentów, którzy zaoferowali  jednakowe ceny w tym samym dniu o godz. 1045. 

5. Wzór oferty pisemnej stanowi załącznik nr 1 do  ogłoszenia. 

- Zarządzenie, umowa, oświadczenie, wzór oferty dostępne na stronie  

bip.gminadynow.pl/obwieszczenia-komunikaty-ogłoszenia  

6. Oglądanie przedmiotu sprzedaży: 

Autobus będący przedmiotem przetargu można oglądać po uprzednim 

telefonicznym  umówieniu się z Wiesławem Galej nr tel. 501 325 232 lub z Janem Wasieńko 

tel. 500 026 583 . 

7. Inne informacje: 

a) sprzedający wybierze  oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd, 

b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, 

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny 

nabycia i podpisaniu umowy. 

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

Urząd Gminy Dynów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu  bez wybrania 

którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.  

  

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 14 

Wójta Gminy Dynów z dnia 22.02.2021r. 

OFERTA 

1. Dane dotyczące Kupującego: 

Pełna nazwa Kupującego: 

……………………………………………………………………………………………….... 

Adres siedziby: 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP:……………………………………..          REGON:…………………………………….. 

PESEL:………………………………..... 

Tel: ………………………………...            Fax……………………………………………... 

2. Przedmiot oferty: „Oferta zakupu autobusu SETRA S 210. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami określonymi w ogłoszeniu. 

3. Cena oferty : 

cena: ………………… słownie: .....………………………....................…………………… 

Wpłacono wadium w wysokości .............................. w terminie ........................przelewem 

na rachunek Gminy Dynów nr 21909300072001000023650030. W załączeniu potwierdzenie 

wpłaty podpisane przez składającego ofertę. 

4. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym 

pojazdu składam ofertę zakupu autobusu Setra S 210.  

5. Kontakt: 

Uprawnionym do kontaktu z Kupującym jest…………………………………………… 

tel.………………………………………….. E-Mail .……………………………………… 

                                                                                                                                                       

             ............................................................................. 

                                                                                             (podpis składającego ofertę) 

Załączniki: 

᠆ wzór umowy, 

᠆ oświadczenie. 



  

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY 

zawarta w dniu ................................ 2021 roku w Dynowie pomiędzy: 

Gminą Dynów, 36-065 Dynów, ul. Ks. Ożoga 2,  NIP 813-33-03-318. 

reprezentowanym przez: 

mgr Wojciecha Piecha – Wójta Gminy Dynów, 

 przy kontrasygnacie mgr inż. Wojciecha Cymbalisty- Skarbnika Gminy Dynów, zwanym 

dalej Sprzedającym 

a 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

zwanym dalej Kupującym 

§ 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż autobusu Setra, model S 210, rok produkcji 1989, nr 

rejestracyjny RZE L 848, VIN WKK17400001010328. 

§ 2. Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy stanowi jego 

wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód, nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

§ 3. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ............................... /zgodnie 

z ofertą 

Słownie złotych:....................................................................................................................... 

§ 4. 1.  Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu określonego w § 1 za 

kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że kupujący dokonał wpłaty kwoty, o której mowa w § 

3 niniejszej umowy. 

3. Kupujący potwierdza jednocześnie odbiór samochodu. 

§ 5. Sprzedający oświadcza, że samochód nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący 

potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu. 

§ 6. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej i inne ponosi Kupujący. 



§ 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące 

w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. Wraz z samochodem przekazuje się: 

᠆ dowód Rejestracyjny Nr ................................................, 

᠆ dowód ubezpieczenia Nr ..............................................., 

᠆ kluczyki od samochodu kpl. .........................................., 

§ 10. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. 

dla Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego. 

 

 

SPRZEDAJĄCY                                                                      KUPUJĄCY 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

OŚWIADCZENIE 

Miejscowość, data................................. 

..................................................................... 

Imię i nazwisko /nazwa firmy i adres/ 

.....................................................................  

miejsce zamieszkania składającego ofertę 

....................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE 

                                 Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami 

postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o sprzedaży autobusu Setra S 210 

oraz z treścią wzoru umowy. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu 

się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu wg załącznika Nr 1.1. 

 

.................................................... 

(podpis oferenta) 

 


