
Burmistrz Miasta Zawidów ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu 
ciężarowego Daewoo Lublin III 

Na podstawie zarządzenia nr 83/2022 Burmistrza Miasta Zawidów z dnia 20 grudnia 2022 r. 
przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego samochód ciężarowy Daewoo 
Lublin III. 

Sprzedający: 

Gmina Miejska Zawidów ul. Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów, NIP: 6151806715 

1. Opis przedmiotów sprzedaży: 

Samochód ciężarowy do 3,5 tony: 

• Marka: Daewoo  

• Model: Lublin 3 1584 MR’99 E3 3,5t 

• Pojemność silnika: 2.417 ccm 

• Rok produkcji: 2004 

• Moc silnika: 66 kW 

• Nr VIN: SUL35843740077089 

• Skrzynia biegów: manualna 5-cio biegowa 

• Przebieg: 117.305 km 

• Rodzaj paliwa: olej napędowy 

• Ilość miejsc: 3 

• Przegląd nieważny 

• Ubezpieczenie ważne do: 31 stycznia 2023 r. 

• Wyposażenie: wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, komplet dwóch 
kluczyków, 

• Komplet opon letnich (zimowych brak). 

2. Cena wywoławcza: 

• 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) + należny podatek VAT 

3. Miejsce i termin oględzin pojazdów: 

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w dniach od 19 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 
r. w godz. 8:00 – 12:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Telefon: 75 77 88 
726 

3. Opis przygotowania oferty: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, za 
pośrednictwem poczty w siedzibie sprzedającego: Urząd Miejski w Zawidowie, ul. Plac Zwycięstwa 
21/22, 59-970 Zawidów, do dnia 10 lutego 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do 
sprzedającego, a nie data nadania). 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa oferenta, adres, 
zaadresowane następująco: 

 
Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty sprzedający może 
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

„Sprzedaż samochodu DAEWOO LUBLIN III” 

Nie otwierać przed dniem 10 lutego 2023 r. przed godz. 10:00 



4. Wadium 

Wadium w wysokości 250 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Zawidowie nr 17 1020 
2137 0000 9302 0115 5696 do dnia 9 stycznia 2023 r.  

5. Kryterium oceny ofert: 

Kryterium oceny ofert – cena 100%, wygrywa najwyższa oferta. W przypadku, kiedy kilku oferentów 
zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie 
aukcji pomiędzy tymi oferentami. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty 
równorzędne, o terminie i miejscu przeprowadzenie aukcji. 

5. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w 
Zawidowie, ul. Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów. 

6. Warunki udziału w przetargu: 

• W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne; 

• Wpłacone wadium; 

• Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu. 

• Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca. 

• Związanie z ofertą – 30 dni 

• Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym 
sprzedawanego pojazdu i nie wnoszeniem z tego tytułu żadnych roszczeń wobec 
sprzedającego, 

• Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu najpóźniej w dniu odbioru 
pojazdu; 

• W przypadku uchylenia się nabywcy, który wygrał przetarg od zawarcia zapłaty za 
przedmiot sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, 
Burmistrz Miasta Zawidów wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych 
ofert. 

• Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży: 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu przekazania niezwłocznie po 
zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARZ CENOWY 

na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Gminy Zawidów 

Gmina Zawidów 

ul. Plac Zwycięstwa 21/22 

59-970 Zawidów 

Kupujący: 

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

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

Tel: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Odpowiadając na ogłoszenie, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego LUBLIN III, 

stanowiącego własność Gminy Zawidów składam ofertę: 

Oferowana cena netto: …………………………………………………………………………………………………..…. zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………….zł 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu, 

2. Zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w 
nim zawarte, 

3. Zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu, na który składam ofertę i nie wnoszeniem  
z tego tytułu żadnych roszczeń wobec sprzedającego 

4. Jestem związany/na złożoną ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert 
w niniejszym postępowaniem, 

5. Oświadczam, że akceptuje wyłączenie z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego 
(Dz. U. z 2022 poz. 1360 ze zm.) oraz wyłączenie z warunków sprzedaży konsumenckiej 

Świadomy/ma/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/my, iż dane 

zawarte w złożonej ofercie oraz wszystkich załączonych do niej dokumentach i oświadczeniach są 

zgodne z prawdą. 

………………………………………… …………………………………………… 

(miejscowość i data) (podpis osób(-y) oferenta) 
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