Zarządzenie Nr 35/2022
Wójta Gminy Rychliki
z dnia 04 kwietnia2022 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu pisemnego
nieograniczonego pojazdu VOLVO nr rej. NEB 29801 oraz ustalenia regulaminu
przetargu i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834.) Wójt Gminy Rychliki zarządza, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży w formie drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego
samochód ciężarowy VOLVO o numerze rejestracyjnym NEB 29801 będącego na stanie
Urzędu Gminy, stanowiącego własność mienia Gminy Rychliki.
§2
Do przeprowadzenia procedury sprzedaży powołuję Komisję Przetargową w składzie:
1) Robert Gliński – Przewodniczący komisji
2) Maria Kużel – Członek komisji
3) Aleks Kaczor – Członek komisji
§3
Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu z
przebiegu przetargu.
§4
Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik: Nr 1 do niniejszego zarządzenia zostanie
zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ Informacja o przetargu podana zostanie w
prasie lokalnej – Dziennik Elbląski
§5
Ustalam regulamin przeprowadzenia przetargu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Lichuszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2022

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RYCHLIKI
z dnia 04 kwietnia 2022 roku
Wójt Gminy Rychliki ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
pojazdu VOLVO o numerze rejestracyjnym NEB 29801
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU
Samochód ciężarowy asenizacyjny
Marka:
Model:
Wersja:
Rok produkcji :
Data ważności badania technicznego:
Okres eksploatacji:
Nr rejestracyjny:
Nr identyfikacyjny:
Rodzaj pojazdu:
Kolor powłoki lakierowej kabiny:
Dopuszczalna masa całk./ładowność
Charakter wykorzystania:
Rodzaj zabudowy:
Rodzaj kabiny:
Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów:
Zawieszenie osi przedniej/tylnej/rozstaw osi:
Oznaczenie silnika:
Jednostka napędowa:
Pojemność silnika / moc:
Liczba cylindrów / układ cylindrów:
Norma spalin:

VOLVO
FL6 L 220 E3 12.0t
FL612 L
2000 ( w Polsce:2011/10/03 )
2022/12/06
254 mies.
NEB 29801
YV2E4CBA8YB266051
asenizacyjny
biały 2-warstwowy typu uni
11990 kg/610 kg
do wywozu nieczystości
skrzyniowa
krótka
2 / 4x2 /manualna
resory/resory/4300 mm
D6B220
z zapłonem samoczynnym
5480 ccm/ 161kW (219KM)
6 / rzędowy
E3

1. Cena wywoławcza pojazdu: 27 300 zł – słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta
złotych.
2. Pisemne oferty dotyczące przetargu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
Rychliki w godz. 08.00-14.00 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg samochód
VOLVO 13.04.2022r.”.
Pisemna oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenie oferty;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- w przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy urzędu potwierdzenie dokonania
takiej wpłaty;

- pełnomocnictwo, jeżeli dana osoba działa przez pełnomocnika.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu
Gminy w Rychlikach, pok.4 . Przedmiot przetargu jest wolny od wad prawnych oraz
praw osób trzecich i stanowi własność Gminy Rychliki.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kwocie
2 730zł – słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych, w kasie Urzędu Gminy lub
na rachunek bankowy Gminy nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko –
Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 13 kwietnia 2022 r., do godz. 09³º.
Za datę wpłacenia wadium, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy
Gminy Rychliki. - wymagana kwota wadium winna wpłynąć na rachunek bankowy
Gminy do godziny 09³º.
5.
Pojazd można oglądać w dni robocze od poniedziałku – piątku, w godz. 900 - 1300
w Rychlikach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, od dnia 04.04.2022 r.
6.
Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym
oraz dowodem wpłaty wadium. Przedsiębiorcy dodatkowo zobowiązani są przedstawić
aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności
gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru. Przedstawiciele
osób prawnych przystępujące do przetargu winni legitymować się stosownym
umocowaniem do występowania w przetargu w imieniu osoby prawnej. W przypadku
kopii wypisu, kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz
osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji
przetargowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który zaoferuje najwyższą cenę, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
9. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który zaoferował
najwyższą cenę, od wpłaty pozostałej do zapłacenia kwoty w wymaganym terminie i od
zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.
10. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, zwraca się
niezwłocznie na rachunek wskazany przez wpłacającego, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia: - odwołania przetargu, - zamknięcia przetargu, - unieważnienia
przetargu, - zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
11. Nabywca pojazdu zobowiązany jest do wpłacenia pełnej wylicytowanej cenę nabycia,
pomniejszonej o wpłacone wadium, w terminie 7 dni, licząc od dnia przeprowadzenia
przetargu. a przed podpisaniem umowy sprzedaży przenoszącej własność pojazdu na
Nabywcę. Organizator przetargu poinformuje Nabywcę o terminie podpisania umowy.
12. Umowa sprzedaży przenosząca własność samochodu na nabywcę zawarta zostanie po
dokonaniu zapłaty wylicytowanej ceny nabycia i wpływie wpłaconej kwoty na rachunek
bankowy Gminy.
13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz zmiany warunków przetargu
bez podania przyczyny.
14. Bliższych informacji dotyczących przetargu oraz opinii dotyczącej stanu technicznego
pojazdu sporządzonej przez rzeczoznawcę, udziela Pan Robert Gliński – Doradca ds.
Bezpieczeństwa Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 – 13.00,
tel. 55-248-81-50, kom. 668 462 156.
15. Ogłoszenie umieszczone zostanie na stronie internetowej
http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i w prasie – Dziennik Elbląski oraz na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2022

REGULAMIN
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego
nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki VOLVO nr rej. NEB 29801
§ 1.
Przetarg na sprzedaż samochodu marki VOLVO nr rej. NEB 29801 rok prod. 2000 odbywać
się będzie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 2.
1. Przetarg na sprzedaż samochodu ma formę przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce lub przelewem w
kwocie: 2 730 zł ( dwa tysiące trzysta złotych ), w terminie i na zasadach podanych w
ogłoszeniu.
3. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy
nr 74 83130009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2022 r., do godz. 09³º. Za datę wpłacenia
wadium, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki. wymagana kwota wadium winna wpłynąć na rachunek bankowy Gminy do godziny 09³º.
w Pasłęku,.
4. Pisemne oferty dotyczące przetargu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki
w godz. 08.00-14.00 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg samochód VOLVO
13.04.2022r.”.
Pisemna oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenie oferty;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- w przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy urzędu potwierdzenie dokonania
takiej wpłaty;
- pełnomocnictwo, jeżeli dana osoba działa przez pełnomocnika
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
5. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym oraz
dowodem wpłaty wadium. Przedsiębiorcy dodatkowo zobowiązani są przedstawić aktualny
odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej a inne
osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru. Przedstawiciele osób prawnych
przystępujące do przetargu winni legitymować się stosownym umocowaniem do występowania
w przetargu w imieniu osoby prawnej. W przypadku kopii wypisu, kopia winna być
potwierdzona za zgodność z oryginałem.
6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz
osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej, w
takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności komisji przetargowej.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który zaoferuje najwyższą cenę, zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.

8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który zaoferował
najwyższą cenę, od wpłaty pozostałej do zapłacenia kwoty w wymaganym terminie i od
zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, zwraca się
niezwłocznie na rachunek wskazany przez wpłacającego, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia: - odwołania przetargu, - zamknięcia przetargu, - unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
10. Przetarg rozpoczyna przewodniczący komisji przetargowej, podaje do wiadomości
przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą oraz termin uiszczenia ceny nabycia.
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
wpłynęła jedna oferta i składa się z części jawnej i niejawnej.
12. Przewodniczący komisji przetargowej w części jawnej:
- informuje uczestników przetargu, o ilości otrzymanych ofert;
- dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz
tożsamość osób, które je złożyły;,
- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej
przetargu;
- zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
13. Odmawia się zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu jeżeli:
- nie odpowiada warunkom przetargu;
- została złożona po wyznaczonym terminie;
- nie zawiera danych wymienionych w pkt. 4 lub dane te są niekompletne;
- nie są czytelne lub budzą wątpliwość co do ich treści.
14. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy
przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, informuje o terminie
dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. W
dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia
ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
15. Nabywca pojazdu zobowiązany jest do wpłacenia pełnej wylicytowanej ceny nabycia,
pomniejszonej o wpłacone wadium, w terminie 7 dni, licząc od dnia przeprowadzenia
przetargu. a przed podpisaniem umowy sprzedaży przenoszącej własność pojazdu na Nabywcę.
Organizator przetargu poinformuje Nabywcę o terminie podpisania umowy.
16. Umowa sprzedaży przenosząca własność pojazdu na nabywcę zawarta zostanie po
dokonaniu zapłaty wylicytowanej ceny nabycia i wpływie wpłaconej kwoty na rachunek
bankowy Gminy.
17. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
18. Samochód stanowi własność Gminy Rychliki do momentu zapłaty całości ceny pojazdu
przez Kupującego oraz podpisania umowy sprzedaży przenoszącej własność pojazdu.
19. Wydanie pojazdu Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i
podpisaniu umowy sprzedaży.
20. W przypadku pozostawania Nabywcy w zwłoce z zapłatą wylicytowanej ceny, Sprzedający
jest uprawniony do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu Nabywcy dodatkowego terminu do
zapłaty ceny oraz do zatrzymania wadium, jako kary umownej tytułem odszkodowania za
rozwiązanie umowy z przyczyn obciążających Nabywcę. W przypadku zapłaty ceny w
wyznaczonym dodatkowym terminie naliczone zostaną odsetki ustawowe od wpłacanej kwoty.
21. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do zatwierdzenia przez Wójta protokołu
komisyjnego przebiegu przetargu.

§ 3.
Postanowienia końcowe:
1. Z przeprowadzonego przetargu spisuje się protokół, który winien zawierać: - oznaczenie
miejsca i czasu przetargu, - imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg - wysokość ceny
wywoławczej samochodu, - najwyższą cenę zaoferowaną za pojazd,
- dane osobowe, miejsce zamieszkania oferenta lub odpowiednio nazwa firmy i siedziba osoby,
która zaoferowała najwyższa cenę,
- zaliczenie wadium na poczet ceny wartości samochodu, uzyskanej w przetargu przez oferenta
- wzmianka o odczytaniu protokołu,
- podpisy komisji i oferenta, który zaoferował najwyższa cenę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz zmiany warunków przetargu
bez podania przyczyny.
3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Bliższych informacji dotyczących przetargu oraz opinii dotyczącej stanu technicznego
pojazdu sporządzonej przez rzeczoznawcę udziela Pan Robert Gliński – Inspektor ds.
Bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Rychlikach od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 – 13.00,
tel. 55-248-81-50 , kom. 668 462 156.
Załączniki: projekt umowy

-Projekt-

UMOWA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU MARKI VOLVO
W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 13.04.2022r.
zgodnie z Zarządzeniem nr ……………………….. Wójta Gminy Rychliki, zawarto umowę
sprzedaży w dniu …………………..
Sprzedający:
Gmina Rychliki, 14-411 Rychliki
reprezentowana przez : Zbigniewa Lichuszewskiego - Wójta Gminy Rychliki
a
Kupujący
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…..
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i przeniesienie prawa własności samochodu ciężarowego
asenizacyjnego VOLVO nr rej. NEB 29801, rok prod. 2000, nr identyfikacyjny: nr VIN
YV2E4CBA8YB266051, pojemność silnika: 5480 cm³, będącego własnością Gminy.
Szczegółowy opis parametrów samochodu został zawarty w załączniku stanowiącym opinię Nr
GDP 61/22/3 z dnia 25.01.2022 r. dokonaną przez firmę Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni
„Rzeczoznawcy-PZM SA oddział Gdynia
§ 2.
Sprzedający oświadcza, że pojazd opisany w §.1. będący przedmiotem umowy stanowi jego
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również
przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3.
W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 13.04.2022 r..
wylicytowana cena przedmiotu umowy została ustalona na kwotę:…………………………..
zł – słownie: ………………………… …………………………………………….. …..zł.
§ 4.
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu opisanego w §1 niniejszej
umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy.
2. Sprzedający potwierdza, że cena sprzedaży została zapłacona w dniu ………
………………...
3. Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu nastąpi ………………………….
………………..
§ 5.
Kupujący oświadcza, ze stan techniczny pojazdu jest mu znany.
§ 6.
Kupujący oświadcza, ze zostały mu przekazane: dowód rejestracyjny pojazdu,
……………………………………………………………………………….. .

§ 7.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 8.
Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

(Podpis sprzedającego)

(Podpis kupująceg o)

