
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaży 
autobusu SETRA S 215 UL

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515) .

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje komisję przetargową, w celu przeprowadzenia postępowania polegającego na 
sprzedaży autobusu SETRA S 215 UL w następującym składzie:

1. Krzysztof Słomian – przewodniczący

2. Katarzyna Mączka – sekretarz

3. Krzysztof Sobera – członek

4. Małgorzata Rychel – Romańska - członek

§ 2. Komisja przetargowa przeprowadza postępowanie zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, którego 
treść stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Z przeprowadzonego postępowania komisja przetargowa sporządza protokół zawierający 
informację z otwarcia ofert, oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz informacje o aukcji jeżeli 
będzie przeprowadzona ..

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.4.2018
Wójta Gminy Lipie
z dnia 12 stycznia 2018 r.

WÓJT GMINY LIPIE
ogłasza

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu SETRA S 215 UL

NAZWA SPRZEDAJĄCEGO:
Gmina Lipie

ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie

NIP: 5742055022, REGON: 151398304

tel. 34 3188032 do 5, fax: 34 3188032

e-mail:  gmina_lipie@poczta.onet.pl    

www.lipie.pl

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU PRZETARGU :
1. Autobus SETRA S 215 UL

- rok produkcji - 1995

- przebieg - 1 000 150 km 2.

2. Autobus będący przedmiotem przetargu można oglądać w miejscowości Lipie przy Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny.

3. Upoważnionym do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz 
udzielenia szczegółowych informacji z zakresu przedmiotu przetargu jest Pani Małgorzata Rychel – 
Romańska tel. 34 3188033  wew. 56

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (TERMIN 
PRZEPROWADZENIA PRZETARGU)

1.  Ofertę należy złożyć Sprzedającemu, siedziba: Gmina Lipie ul. Częstochowska 29,  42-165 
Lipie do dnia 19 stycznia 2018 roku, do godz. 10.00

2.  Otwarcie ofert nastąpi w Urząd Gminy w Lipiu, ul. Częstochowska 29

dnia 19.01.2018 r., godz. 10.15 – sala USC

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4.  UWAGA – za termin złożenia ofert przyjmuje się datę i godzinę wpływu ofert do 
Sprzedającego.

TRYB PRZETARGU ORAZ WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ 
OFERTA

1. Tryb przetargu : pisemny przetarg nieograniczony z możliwością aukcji

2. Cena minimalna: 10 000,00 zł

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
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5.  Pisemne oferty należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia 
zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Oferta kupna autobusu SETRA S 215 UL ”

6. Nabywcą zostanie oferent , który zaoferuje najwyższą cenę zakupu z pośród ofert 
nie podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu.

7. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuję tę samą cenę, przetarg zostanie przeprowadzony 
w formie aukcji między tymi oferentami. O miejscu i terminie aukcji zostaną powiadomieni oferenci, 
którzy złożyli równorzędne oferty. Cena zaproponowana w aukcji musi być wyższa od ceny 
zaproponowanej w ofercie pisemnej .

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek oferty, 
bez podania przyczyny.

9. Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.  Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie www.bip.lipie.akcessnet.net     a także na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERTY

1. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym 
miejscu, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one 
niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 
uznania jej za nową ofertę, oferta jest ofertą wariantową

2. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi oferenta o odrzuceniu jego oferty,

Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór oferty na zakup autobusu SETRA S 215 UL
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....................................................................
(Miejscowość, data)

O F E R T A C E N O W A

NA ZAKUP AUTOBUSU SETRA S 215 UL

Imię i nazwisko / nazwa firmy*:

.......................................................................................................................................................

Adres:.............................................................................................................................................

PESEL:...........................................................................................................................................

NIP: ...............................................................................................................................................

REGON: .......................................................................................................................................

Tel. kontaktowy: ............................................................................................................................

Ja (My), niżej podpisany (ni) w odpowiedzi na ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu

ofertowym na sprzedaż autobusu SETRA S 215 UL za cenę:

Wartość oferty brutto wynosi: ................................................... zł.

(słownie:

..........................................................................................................................................)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1.Zapoznałem(liśmy) się z warunkami przystąpienia do przetargu, nie wnoszę(simy) do nich

zastrzeżeń oraz uzyskałem(liśmy) niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

2.Zapoznałem(liśmy) się ze stanem technicznym oferowanego pojazdu.

3.Zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

4.Zobowiązuję(emy) się do wpłaty oferowanej kwoty za w/w pojazd na wskazany rachunek

bankowy.

..............................................................................
(Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.4.2018
Wójta Gminy Lipie
z dnia 12 stycznia 2018 r.
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