
Zarządzenie nr 0050.47.2021 
Wójta Gminy Łambinowice 
z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu 

pożarniczego marki STAR i powołania Komisji Przetargowej 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) zarządzam co następuje: 
 
§ 1. Ogłaszam pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki 
Jelcz 008M, rok produkcji 1987, o numerze rejestracyjnym ODF 7662, zgodnie z ogłoszeniem 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łambinowicach oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.lambinowice.pl 
   
§ 3. Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję  w składzie: 

1) Małgorzata Wydra – przewodnicząca 
2) Agnieszka Krzyżanowska – członek 
3) Katarzyna Wróbel – członek 

 
§ 4. Regulamin przetargu, organizację i tryb działania Komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. ochrony przeciwpożarowej. 
  
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
         Wójt Gminy Łambinowice 
 
            /-/ Tomasz Karpiński 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
wyk. Agnieszka Krzyżanowska 

         



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.47.2021 
                          Wójta Gminy Łambinowice z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

 
 
 

Wójt Gminy Łambinowice 
 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY 
na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki FSC – Starachowice STAR P 244L  

o nr rej. OEW 7534 
 
 

1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny pożarniczy: 
 
Marka: FSC – Starachowice nr rejestracyjny: OEW 7534 
Typ, model: STAR P 244L  
Rok produkcji: 1987 Data I rejestracji: 19.08.1987 
Kolor: czerwony 1 warstwowy – akryl  
Stan licznika: 24646 km 
SILNIK: 
Rodzaj: o zapłonie samoczynnym Pojemność: 6842 ccm 
Moc: 110 kW (150 KM) 
Pojazd zarejestrowany na: Gminę Łambinowice 
Brak wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy  
 

2. Wartość przedmiotowego pojazdu została ustalona na kwotę 6 200,00 zł (słownie: sześć tysięcy 
dwieście złotych 00/100) i stanowi cenę minimalną zakupu pojazdu. 
 

3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na zakup samochodu 
strażackiego” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30.04.2021 r. do godz. 14.00 na 
adres: Urząd Gminy Łambinowice ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice. Oferty złożone 
po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.  
 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2021 r. o godz. 9.00 
 
5. Oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z Regulaminem przetargu. 

 
5. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym momencie oraz prawo nie 

dokonywania wyboru i nie zawierania umowy, mimo złożenia przez któregokolwiek z oferentów 
najkorzystniejszej oferty.  
 
      6. Upoważnioną do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz 
udzielenia szczegółowych informacji z zakresu przedmiotu przetargu, jest Pani Agnieszka Krzyżanowska 
– tel. 77 4311 300 wew. 226. 
  

Wójt Gminy Łambinowice 
 
            /-/ Tomasz Karpiński 
 
         
 
 
wyk. Agnieszka Krzyżanowska 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.47.2021 
       Wójta Gminy Łambinowice z dnia 14.04.2021 r. 

 
 

Regulamin Trybu Postępowania 
przy sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego FSC – Starachowice  STAR P 244L  

o nr rej. OEW 7534 
 
 
§ 1. Przedmiotem sprzedaży jest własność Gminy Łambinowice – samochód specjalny pożarniczy marki 
FSC – Starachowice STAR P244L o nr rej. OEW 7534 – bez wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 
 
§ 2. Przetarg polega na składaniu pisemnych ofert przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane nabyciem pojazdu,  
w sekretariacie Urzędu Gminy w Łambinowicach przy ul. T. Zawadzkiego 29 w terminie do ostatniego 
dnia określonego w ogłoszeniu do ich przyjmowani. Oferty winny być złożone w zaklejonych kopertach, 
oznaczonych adnotacją „Oferta na zakup samochodu strażackiego”, wraz z adresem oferenta. 
 
§ 3. 1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Oferta pod rygorem nieważności, powinna zawierać: 
1) Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę (firmę) oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest  osoba 

prawna wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego; 
2) Datę sporządzenia oferty; 
3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 

zastrzeżeń; 
4) Oświadczenie, że oferent obejrzał przedmiot przetargu i zapoznał się osobiście z jego stanem; 
5) Proponowaną cenę nabycie pojazdu, będącego przedmiotem przetargu; 
6) Podpis oferenta. 

 
§ 4. Samochód będzie udostępniony do oglądania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  
z Panią Agnieszka Krzyżanowską pod numerem telefonu 77 4311 300 wew. 226 lub 502 561 219. 
Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu, bowiem ryzyko 
w tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się (miał możliwość zapoznania się) ze 
stanem technicznym zbywanego pojazdu.  
 
§ 5. 1. Otwarcia ofert przetargowych dokonuje w terminie określonym w ogłoszeniu, komisja 
przetargowa.  

2. W posiedzeniach Komisji konkursowej musi uczestniczyć co najmniej 2 członków składu 
Komisji. 
 

§ 6. 1. Przy rozstrzyganiu przetargu Komisja obowiązana jest kierować się kryterium ceny pojazdu, 
która nie może być niższa niż 6 200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).  
        2. Komisja przetargowa wybiera ofertę spełniającą kryteria określone w pkt. 1 z zaproponowaną 
najwyższą ceną.  
 
§ 7. 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 
        2. Część jawna odbywa się w obecności oferentów. 
        3. W części jawnej komisja przetargowa: 
a) ustala liczbę otrzymanych ofert,  
b) dokonuje otwarcie kopert z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej (stwierdza ważność ofert 
pod względem spełnienie przez oferentów wymogów określonych w § 3),  
c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,  



d) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 
4. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu,  jeżeli: 

a) nie zostały spełnione wymogi określone w § 3 (nie zawierają danych lub dane te są niekompletne); 
b) zostały złożone po wyznaczonym terminie: 
c) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 

5. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki 
określone w ogłoszeniu przetargu. 

6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i 
wybiera najkorzystniejszą z nich.  

7. Członek komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu i 
zawiadamia oferenta o terminie podpisania umowy kupna/sprzedaży. 
 
§ 8. 1. W przypadku złożenia tylko jednej oferty zapewniającej cenę kupna sprzedaży pojazdu wyższą 
lub równą wymaganej, przetarg uznaje się za rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który ja złożył.  
W przypadku ofert z takimi samymi cenami, o wyborze oferty decyduje kolejność wpływu do Urzędu.  

2. W sytuacji gdy nie wpłynie żadna oferta z cena wyższą lub równą wymaganej, przetarg 
zostanie unieważniony. 

3. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym momencie oraz prawo nie 
dokonywania wyboru i nie zawierania umowy, mimo złożenia przez któregokolwiek z oferentów 
najkorzystniejszej oferty. 
 
§ 9. Z przetargu komisja sporządzi protokół zawierający – miejsce, datę przetargu, skład komisji 
przetargowej, wysokość stawki wywoławczej licytowanego pojazdu, imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania lub nazwę firmy, wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w przetargu, podpisy 
członków komisji przetargowej oraz osoby wygrywającej przetarg. 
 
§ 10. Z oferentem który został wyłoniony w toku czynności przetargowych, określonych niniejszym 
regulaminem, Gmina Łambinowice zawiera formalną umowę kupna/sprzedaży. Termin podpisania 
umowy nie może być dłuższy niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Termin zapłaty ceny nabycia 
zostanie określony w umowie kupna/sprzedaży. 
 
§ 11. Wydanie pojazdu nabywcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania, po dokonaniu zapłaty 
ceny nabycia.  
 
 
 
 
 
 
                      Wójt Gminy Łambinowice 
 
            /-/ Tomasz Karpiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wyk. Agnieszka Krzyżanowska 



FORMULARZ OFERTOWY 
 
Kupna samochodu strażackiego marki FSC – Starachowice STAR P 244L, nr rej. OEW 7534 
 
Miejscowość i data:…………………….. 
 
1. Oznaczenie oferenta: 
 
Nazwisko i imię / Nazwa firmy……………………………………………………………. 
 
PESEL………………………………………………………………………………………. 
 
NIP………………..……………………………………………………………………….. 
 
REGON………………………………………………………………………………………… 
 
Adres / Siedziba firmy ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel.: …………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Oferowana cena (nie niższa niż minimalna) ……....………………………………….zł 
 
Słownie:………………………………………………………………………………… 

 
3. Jednocześnie oświadczam, że: 
- zapoznałem się z regulaminem przetargu określonym w załączniku do zarządzenia nr 0050.47.2021 
Wójta Gminy Łambinowice z dnia 14 kwietnia 2021 r.  
- uważam się za związanego niniejszą ofertą do czasu zapłaty pełnej zaoferowanej kwoty i podpisania 
umowy kupna/sprzedaży; 
- akceptuję warunki regulaminu i nie wnoszę do nich uwag; 
- zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu, nie wnoszę i nie będę zgłaszał do niego żadnych 
zastrzeżeń.  

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………… 
                                                                                                                                             podpis oferenta 

 
 
 
 


