
OGŁOSZENIE III 

Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 103/ 2019 Burmistrza Miasta                       

i Gminy Szydłów do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż środka 

trwałego stanowiącego majątek Gminy Szydłów ogłasza pisemny przetarg nr III 

nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin - Żuk A 15 B, 

rok produkcji 1981, nr fabryczny 325587 FSC A156B użytkowanego dotychczas 

przez OSP w Woli Żyznej. 

DANE SAMOCHODU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM PRZETARGU: 
 

Marka:                                                                                                FS Lublin 
Typ:        ŻUK A15B 
Rok produkcji:          1981 
Rodzaj pojazdu:   samochód specjalny 
Data pierwszej rejestracji:                                                             12.10.1981 r. 
Numer fabryczny:       325857 
Numer fabryczny (VIN) na ramie:                                     325587 FSC A156 B 
Numer rejestracyjny:        TSZ 68CU 
Dopuszczalna masa całkowita:      2500 kg 
Moc silnika:   70 KM 
Ładowność:   900 kg 
Przebieg w kilometrach:                                                                     33514 km 
 

STAN TECHNICZNY POJAZDU 
Pojazd w stanie kompletnym. Ogumienie - zużycie eksploatacyjne. Ilość miejsc 
siedzących - 5 Kolor - czerwony. Ogólny stan techniczny - dobry. Pojazd garażowany 
w remizie OSP Wola Żyzna.  
Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego aktualnym stanem technicznym, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu: osoba do kontaktu Marcin Paździoch, tel. 725-
127-599.  
 

CENA WYWOŁAWCZA SAMOCHODU: 3.840,00 zł brutto. 
 

SKŁADANIE OFERT 
Pisemne oferty według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia 
wraz z ceną kupna samochodu należy składać osobiście lub za pośrednictwem 
poczty do dnia 18 stycznia 2020 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się 
data stempla pocztowego. 
UMiG Szydłów czynny jest w godzinach: 7:30 - 15.30 (czwartek 8:30 - 16:30). 
Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić 
nazwę  oferenta oraz nazwę zadania, tj.: „Oferta na zakup zbędnych składników 
majątku ruchomego – przetarg III - nie otwierać przed godz. 15:30 w dniu                               
18.01.2020 r.”. 
Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta według wzoru stanowiącego 
załącznik do ogłoszenia. 
W terminie wyznaczonym na składanie ofert, oferent winien również wpłacić  wadium  
w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka, tj. 380,00 zł  na 
rachunek bankowy sprzedającego nr: 68 8521 0006 2001 0000 0130 0007, tytułem 
zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu.  
 
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia na każdym etapie przetargu  
bez wybrania jakiejkolwiek oferty. 

 

 



OFERTA 
kupna samochodu marki FS Lublin marki ŻUK A15B, numer fabryczny: 325857 

 
 

 
 
 
 
 

Oferent (imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

 
 
 
 
 

NIP, REGON (jeśli dotyczy) lub nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych 

 
 
 
 
 

Adres siedziby oferenta (ulica, kod, miejscowość) 

 
 
 
 
 

Dane kontaktowe (telefon, fax, e-mail) 

 
 
 
 

 
Oferuję cenę nabycia samochodu osobowego FS-Lublin typ ŻUK A15B 
 
 …………………………………….. zł brutto  
Słownie: 
……………………………………………………………………………………………….. 
Przystępując do udziału w przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego FS Lublin 
- Żuk A15B oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z ogłoszeniem o przetargu oraz wszystkimi jego załącznikami   
i nie wnoszę zastrzeżeń.  

2. Zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym urządzenia będącego 
przedmiotem sprzedaży i nie wnoszę zastrzeżeń.  

3. W przypadku zaproszenia mnie do zwarcia umowy zobowiązuję się do 
podpisania umowy  i do wpłaty ceny nabycia w terminie 14  dni od dnia wyboru 
oferty  kupna  samochodu specjalnego FS Lublin - Żuk A15B.  

 
 
                                                                    ………………………………………………... 

                                                                      Pieczęć i podpis oferenta lub upoważnionych  
                                                                                    przedstawicieli oferenta 

 
 
                                                                                       
 



 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Nazwa oferenta (lub imię i nazwisko) ……………………………………………………… 
 
....................................................................................................................................... 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Regon: …………………………………………. , NIP: ……………………………………... 
 
Telefon: ………………………………………… , fax……………………………………….. 
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem technicznym samochodu  
 
specjalnego FS-Lublin-Żuk A15B.  
 
 
 
 
 
……………………………………….             ………………………………………………... 

               Data                                                 Pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli 
                                                                                                                   Oferenta 
 

 


