Zarządzenie Nr 4/ 2021
Wójta Gminy Teresin
z dnia 22 stycznia 2021r.
w sprawie przetargu na sprzedaż pojazdu marki VOLKSWAGEN model Passat stanowiącego własność
Gminy Teresin.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z
2020r. poz.713 z późn. zm. ) zarządza się co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącego własność gminy,
samochód marki VOLKSWAGEN , model Passat GP 2.0 MR 00 , rok produkcji 2002, nr rejestracyjny
WSC242AU.
§2
Powołuję Komisję przetargową zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1. Joanna Szymańska
2. Bożena Kowalczyk
3. Katarzyna Siewierska
4. Patrycja Wołczyńska

- Przewodniczący Komisji
- Członek Komisji
- Członek Komisji
- Członek komisji

§3

Warunki przetargu określone zostały w ogłoszeniu, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Mienia i Środowiska

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/21
Wójta Gminy Teresin
z dnia 22 stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU VOLKSWAGEN MODEL PASSAT

Wójt Gminy Teresin, informuje o ogłoszeniu pisemnego ustnego przetargu na sprzedaż samochodu
VOLKSWAGEN marki Passat
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Gminy Teresin, 96-515 Teresin, ul. Zielona 20, tel. 46 86-138-15, 46 86-138-16,
strona internetowa : www.teresin.pl, e-mail:sekretariat@teresin.pl, urząd.gminy@teresin.pl
2. Przedmiot przetargu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Marka : VOLKSWAGEN
Model: Passat GP 2.0 MR 00
Wersja SGFM5A9003
Nr rejestracyjny WSC242AU
Typ/rok produkcji: 3BG
2002
Rodzaj pojazdu: M1 / osobowy
Kolor niebieski dwuwarstwowy metalik
Dopuszczalna masa całkowita 1 930kg
Rodzaj nadwozia M1 osobowy 5-cio drzwiowy sedan
Pojemność/moc silnika 1 984 ccm/ 96kW/5 700(1/min) benzyna
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Wskazanie drogomierza 202 475 km ( stan na dzień 12.01.2021r.)
Data pierwszej rejestracji: 08.01.2003 r.
Nr świadectwa homologacji typu poj. PL*0443*04
Karta pojazdu nr: KP/AAA 2726298
Opony: 2x Barum Quartaris 5 195/65 R 15 88 T H zużycie – 20%
2xBarum Quartaris 5 195/65 R 15 88 T H zużycie – 10%
3. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 5.200zł netto
Wadium – wynosi 800 zł ( słownie : osiemset złotych). Warunkiem do przystąpienia
do przetargu jest wpłata wadium w terminie 23 lutego 2021 r. do godziny 15.00
( decyduje termin uznania na koncie sprzedającego) przelewem na rachunek Gminy
Teresin nr BS Sochaczew 19 9283 0006 0011 2934 2000 0090. Wadium zwraca się do 7
dni od dnia przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny

nabycia. W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę ustaloną
jako nabywcę, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie ulega zwrotowi.
4. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w Sali konferencyjnej w siedzibie Gminy Teresin przy ulicy Zielonej
20, 96-515 Teresin, w terminie 25 lutego 2021 r. o godzinie 10.30
Na przetarg należy przybyć z dowodem osobistym oraz potwierdzonym dowodem wpłaty
wadium.
5. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym
umówieniu się z Panem Robertem Urbanek 691 556 200 w godzinach pracy urzędu.
6. Inne informacje:

a) Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany
pojazd.
b) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po zakończonym przetargu.
c) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu przez kupującego
wylicytowanej ceny.
d) Przystąpienie jednego oferenta wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Urząd Gminy Teresin zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez podania
przyczyny

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 4/21
Wójta Gminy Teresin
z dnia 22 stycznia 2021 r.

UMOWA KUPNA / SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu……………………..2021 r. w Teresinie pomiędzy :
Gminą Teresin , 96-515 Teresin ul. Zielona 20 NIP 837-16-95-437 reprezentowanym przez
1. Pana Marka Olechowskiego – Wójta Gminy Teresin przy kontrasygnacie
Pani Agnieszki Rossa – Skarbnika Gminy Teresin
a
2………………………………………..
dowodem osobistym……………………….

zam……………………………………….. leg. się

§1
7. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu marki VOLKSWAGEM , model
Passat GP 2.0 MR 003BG rok produkcji 2002, Nr rejestracyjny WSC242AU

Dane przedmiotu umowy:
a) Wersja SGFM5A9003
b)

Typ/rok produkcji: 3BG

c)

Rodzaj pojazdu: M1 / osobowy

d)

Kolor niebieski dwuwarstwowy metalik

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2002

Dopuszczalna masa całkowita 1 930kg
Rodzaj nadwozia M1 osobowy 5-cio drzwiowy sedan
Pojemność/moc silnika 1 984 ccm/ 96kW/5 700(1/min) benzyna
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Wskazanie drogomierza 202 475 km ( stan na dzień 12.01.2021r.)
Data pierwszej rejestracji: 08.01.2003 r.
Nr świadectwa homologacji typu poj. PL*0443*04
Karta pojazdu nr: KP/AAA 2726298
Opony: 2x Barum Quartaris 5 195/65 R 15 88 T H zużycie – 20%
2xBarum Quartaris 5 195/65 R 15 88 T H zużycie – 10%

§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
Sprzedający określa stan techniczny pojazdu:
1. Silnik i układ napędowy: sprawne, zużycie zgodne z wiekiem i przebiegiem.
2. Podwozie- zużycie zgodne z wiekiem i przebiegiem pojazdu.
3. Nadwozie – lakier –zużycie zgodne z wiekiem, brak ognisk rdzy, Brak zaślepki na
progu drzwi, przód lewych. Wcześniejsze naprawy na błotniku przód lewym.
4. Osprzęt i wyposażenie pojazdu- samochód sprawny, opony letnie w zestawie,
zimowe w bardzo dobrym stanie.

§4

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy ( zgodnie z przetargiem) na kwotę:
………………………………………………( Słownie:…………………………………………….)

§5
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność samochodu określonego w § 1
za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy.
§6
Sprzedający oświadcza, że samochód nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący
potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

§7
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej i inne ponosi Kupujący.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w
tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10

Wraz z samochodem przekazuje się:
- dowód rejestracyjny…………………………………
- dowód ubezpieczenia………………………………
- kluczyki od samochodu kpl……………………………
- karta pojazdu …………………………………………….
§ 11
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2
egzemplarze dla Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 4/21
Wójta Gminy Teresin
z dnia 22 stycznia 2021 r.

Teresin, dn. ………………………...

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
/ imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/

Tel. ………………………………………

OŚWIADCZENIE
Nawiązując do ogłoszenia na sprzedaż samochodu osobowego marki VOLKSWAGEM model
Passat GP 2.0 MR 003BG rok produkcji 2002, Nr rejestracyjny WSC242AU.
Ja niżej podpisany oświadczam:
że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu i
akceptuję warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu przetargu.
2. zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu .
3. Akceptuję projekt umowy.
1.

…………………………………………
Czytelny podpis przystępującego do przetargu

