ZARZĄDZENIE Nr 4/2021
WÓJTA GMINY LIMANOWA
z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki FORD MONDEO 1,8 TDCi.
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa zarządza, co
następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego samochód osobowy marki
FORD MONDEO 1,8 TDCi, rok produkcji 2007, o numerze rejestracyjnym KLI 08805,
będący własnością Gminy Limanowa.
§ 2.
1.
2.

Ustala się cenę wywoławczą samochodu, o którym mowa w § 1, w wysokości
10 000,00 zł netto.
Ustala się treść ogłoszenia o sprzedaży, które stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3.

Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) Grzegorz Krzak – Przewodniczący Komisji,
2) Ryszard Lachor – Członek Komisji,
3) Małgorzata Leżańska – Sekretarz Komisji.
§ 4.
Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu
z jego przebiegu.
§ 5.
Pojazd zostanie przekazany nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu, na
konto bankowe Urzędu Gminy Limanowa, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 4/2021
Wójta Gminy Limanowa
z dnia 7 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Limanowa
zaprasza do składania ofert na zakup służbowego samochodu osobowego
marki FORD MONDEO 1.8 TDCi
1.Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Limanowa – Urząd Gminy Limanowa ul. Matki
Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa tel. 18 337-22-52, e-mail:
sekretariat@gminalimanowa.pl
2.Przedmiot przetargu: służbowy samochód osobowy marki FORD MONDEO 1.8 TDCi
125 KM o następujących danych technicznych:

Rok produkcji:

2007

Data pierwszej rejestracji:

12.03.2008

Nr rejestracyjny:

KLI 08805

Nr identyfikacyjny (VIN):

WF0EXXGBBE7M51888

Pojemność/moc silnika:

1753,00 cm3 92,00 KW

Stan licznika:

245 700 km

Masa własna:

1471 kg

Kolor nadwozia:

Srebrny (metaliczny)

Liczba miejsc:

5

Badania techniczne:

BRAK

Dodatkowe akcesoria:

Koła zimowe na felgach stalowych

3. Cena: Minimalna cena zawarta w ofercie to kwota 10 000,00 zł netto (słownie: dziesięć
tysięcy złotych zero groszy);

4. Forma i termin składania ofert: oferty należy składać pisemnie na dziennik podawczy
w Urzędzie Gminy Limanowa, emailem: sekretariat@gminalimanowa.pl lub za
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu), w terminie od 11.01.2021 r.
do 25.01.2021 r.
5. Wybór oferty: Wybrana zostanie oferta, w której zaproponowana cena będzie najwyższa.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert przeprowadzone zostaną dodatkowe negocjacje.
6. Termin zawarcia umowy: Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z oferentem, którego
zaoferowana cena zostanie przyjęta, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od
dnia jego wyboru.
7. Termin zapłaty: Nabywca zobowiązany jest zapłacić zaoferowaną cenę w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie
protokołu wydania, niezwłocznie po podpisania umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia.

Informacji dotyczących składania ofert, stanu technicznego samochodu oraz możliwości
oglądania samochodu, udziela kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy
Limanowa – Pan Grzegorz Krzak tel. 18 263 00 26.

Wójt Gminy Limanowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży lub jej
unieważnienia, bez wybrania którejkolwiek z ofert, nie podając przyczyn.

