
OGŁOSZENIE 
z dnia 8 czerwca 2020 roku 

     

Wójta Gminy Janów Podlaski o przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż zamiatarki PRONAR 

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: 

  

  Zamiatarka ciągnikowa 

 Producent – PRONAR  

 Model – ZMC 2.0 

Rok produkcji – 2009 

Numer fabryczny maszyny - 036 

Numer rejestracyjny – nie wymaga rejestracji     

  Szerokość robocza – 2000 mm 

       

 Maszyna jest sprawna technicznie. 

 

1.1. Cena wywoławcza – 31 500  (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych). Cenę 

ustalono na podstawie opinii Rzeczoznawcy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń.  

1.2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd.  

Pojazd można obejrzeć  na parkingu Urzędu Gminy Janów Podlaski,  

ul. Bialska 6a, w dniach 8-26 czerwca 2020 r. po uprzednim  uzgodnieniu telefonicznym   

tel. 83 341 30 73 w. 43 

1.3. Warunki przystąpienia do przetargu: 

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej tj. 3150  (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych)  na rachunek 

Gminy Janów Podlaski Nr 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390 lub w kasie Urzędu 

Gminy Janów Podlaski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2020 r.  do 

godz.  13:00 przy czym za termin  wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego 

przyjmuje się  termin  uznania na rachunku sprzedającego.  

2) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na 

poczet ceny nabycia. 

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po 

zamknięciu przetargu. 

1.4. Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy kupna 

       -sprzedaży, której projekt stanowi załącznik do regulaminu przetargu.  

       W przypadku odmówienia podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega  

       zwrotowi. 

 

         Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy 

Janów Podlaski ul. Bialska 6a w sali konferencyjnej. 
 

 

         Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Umowa kupna-sprzedaży                                Projekt 

 
zawarta w dniu …  w Janowie Podlaskim, pomiędzy: 

Gminą Janów Podlaski reprezentowaną przez: 

mgr inż. Leszka Chwedczuka  – Wójta Gminy 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………..  

 

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym” o treści następującej: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanej zamiatarki ciągnikowej marki PRONAR model 

ZMC 2.0, rok produkcji 2009 . 

 § 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

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

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

zabezpieczenia. 

§ 3 

Kupujący zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy  wymieniony w § 1 kwotę w 

wysokości ……. zł ustaloną w oparciu o przeprowadzony w dniu …… ustny przetarg 

nieograniczony 

§ 4 

1. Wydanie pojazdu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po uprzednim dokonaniu 

wpłaty przez Kupującego na rachunek bankowy nr 

…………………………………………………………  

2. Wraz z przekazaniem pojazdu  Sprzedający przekaże Kupującemu wszelkie posiadane 

dokumenty np. instrukcja obsługi itp. 

3. Odbiór maszyny (załadunek, transport) odbędzie się siłami i środkami własnymi  

Kupującego 

§ 5 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanej maszyny i nie wnosi 

do niego zastrzeżeń oraz, że z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do 

Sprzedającego 

§ 6 

Strony ustaliły, że koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy ponosi Kupujący 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych  umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Sprzedający                                                                                  Kupujący 

 

 

 

 

 



REGULAMIN 

przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu pożarniczego  

i zamiatarki ciągnikowej 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zamiatarki ciągnikowej PRONAR. 

2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny za sprzedaż w/w pojazdu/maszyny  

3. Przetarg jest ustny, publiczny, nieograniczony, tzn. mogą brać w nim udział osoby fizyczne 

 i prawne lub ich pełnomocnicy. 

4. Komisja przetargowa ustala listę uczestników przetargu na podstawie informacji  

o wpłaconych wadiach. 

5. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, 

dowód tożsamości i ewentualnie pełnomocnictwo. 

6. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg , przekazując uczestnikom  

przetargu informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, oraz skutkach uchylenia 

się od zawarcia umowy kupna sprzedaży pojazdu, podaje do wiadomości imiona i nazwiska 

osób albo nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium  

7. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim 

wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postępowania nie zostaną przyjęte. 

8. O wysokości postąpienia decydują uczestniczy przetargu, z tym że postąpienie  nie może 

wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 

złotych 

9. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego 

wywołania nie ma dalszych postąpień. 

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden  

z uczestników zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

11. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje 

trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko 

albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała           

12. Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy kupna – 

sprzedaży, której projekt stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku 

odmówienia  podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn 

 

 

 


