
ZARZĄDZENIE 267/2021 
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ 

z dnia 20 września 2021 r. 

w sprawie sprzedaży samochodu używanego Fiat Ducato stanowiącego własność Gminy Chodzież 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 r., 
poz. 1372) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży samochód ciężarowy, używany, marki FIAT DUCATO 250D, rok 
produkcji 2007, stanowiący własność Gminy Chodzież. 

2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie przetargu pisemnego ofertowego. 

3. Minimalna kwota sprzedaży pojazdu wynosi 12.600,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 
00/100), w kwocie zawarty jest podatek VAT (23%) 2.356,10 zł. 

4. Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję w składzie: 

1. Sebastian Nowak - Przewodniczący Komisji 

2. Anna Przewoźniak - Członek Komisji 

3. Lucyna Ewert - Członek Komisji 

§ 3. Szczegółową organizację i tryb działania Komisji określa regulamin, który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3, wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 4, wzór 
umowy kupna - sprzedaży stanowi załącznik nr 5. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr  267/2021 

Wójta Gminy Chodzież 

z dnia 20 września 2021 r. 

DTS. 7021.4.2021 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

Wójt Gminy Chodzież, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż ciężarowego marki Fiat 
Ducato. 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Gmina Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, NIP 6070016311, REGON 570791023, tel. (67) 
2821608, www.gminachodziez.pl, e-mail: sekretariat@ gminachodziez.pl 

2. Przedmiot przetargu: 

a) marka i typ pojazdu: Fiat Ducato 250D, 

b) nr rejestracyjny: PCH 2FJ1, 

c) rok produkcji: 2007, 

d) data pierwszej rejestracji: 13.04.2007 r., 

e) Nr VIN:  ZFA25000001122352, 

f) całkowity przebieg: 309 282 km, 

g) dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 3500 kg, 

h) pojemność silnika/moc: 2287 cm3/ 88 kW, 

i) kolor powłoki lakieru: biały, 

j) badanie techniczne ważne do: 07.07.2022 r., 

k) ogumienie: 215/70 R15C. 

Uwagi: Hak holowniczy, liczne uszkodzenia powłoki  lakierniczo–blacharskiej, korozja. 

Warunki przystąpienia do przetargu: 

a) Wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł  (z informacją „Zakup samochodu Fiat Ducato”) 

b) wadium wnosi się wyłącznie w PLN, przelewem na numer konta sprzedającego: Bank Spółdzielczy 
w Chodzieży 07 8945 0002 0026 0547 2000 0060, do dnia 1.10.2021 r. 

c) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się 
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem, 

d) wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny, 

e) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 
umowy. 

3. Cena wywoławcza: 

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 12.600,00 zł. Nabywcy przystępujący do przetargu winni wykazać się 
dowodem zapłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł załączonym do oferty. 

4. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty: 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona opisem 
„Zakup samochodu marki Fiat Ducato". Oferty pisemne należy składać w sekretariacie lub przesłać na adres 
Urząd Gminy Chodzież,  ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, nie później jednak niż do dnia 4 października 
2021 r.  do godz.10.00. 
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Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 4 października 2021 r. o godz. 10.15 w Urzędzie 
Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, pokój nr 9. Oferty złożone po tej dacie nie będą 
rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa 
zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Komisja zawiadomi 
oferentów o dodatkowym terminie. Możliwe jest przeprowadzenie przetargu ustnego po otwarciu ofert 
w przypadku obecności oferentów. 

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, 

b) oferowaną cenę, 

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu (oferent ponosi odpowiedzialność za 
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin), 

d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna / sprzedaży, 

e) dowód wniesienia wadium. 

Wzór oświadczenia, formularza ofertowego oraz umowy stanowią załącznik nr 3, nr 4 i nr 5 

6. Odrzucenie ofert, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 

b) brak wniesienia wadium, 

O odrzuceniu oferty komisja informuje i zwraca zapłacone wadium - o ile zostało wniesione. 

7. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:  

Samochód będący przedmiotem przetargu oraz wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę można obejrzeć 
w dniach 20.09-4.10.2021 r. w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu się. Osoba do kontaktu: 
Anna Przewoźnak Tel. 67 28-11-823 lub Sebastian Nowak, tel. 67 28-11-817. 

8. Urząd Gminy Chodzież zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, 
bez podania przyczyn. 

9. Inne informacje: 

a) Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w terminie określonym przez 
sprzedającego. 

b) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu – 
przewidywany termin do 11.10.2021 r. 

c) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu kwoty 
nabycia. 

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

Załączniki:  

1. Załącznik Nr 3-oświadczenie; 

2. Załącznik Nr 4 – oferta; 

3. Załącznik Nr 5-wzór umowy.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 267/2021 

Wójta Gminy Chodzież 

z dnia 20 września 2021 r. 

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU UŻYWANEGO 
Fiat Ducato Nr rejestracyjny PCH 2FJ1 

§ 1. Przedmiotem sprzedaży jest pojazd stanowiący własność Gminy Chodzież: 

- samochód używany Fiat Ducato rok produkcji 2007, poj. silnika 2287cm3, przebieg 309 282 km, samochód był 
użytkowany od 2013 r. przez Urząd Gminy Chodzież. 

§ 2. 1. Sprzedaż samochodu nastąpi w formie przetargu pisemnego ofertowego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oświadczenia (zał. nr 3) oraz oferty na załączonym 
formularzu ofertowym (zał. nr 4) wraz z potwierdzeniem opłaty wadium w sekretariacie lub przesłać na adres 
Urzędu Gminy Chodzież, w terminie wskazanym w ogłoszeniu Wójta Gminy Chodzież z dnia 20 września 2021 r. 

3. Jedynym kryterium przetargu jest cena. 

4. Minimalna kwota sprzedaży samochodu wynosi 12.600,00zł (wliczono podatek VAT). 

§ 3. 1. Przetarg przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Chodzież. 

2. Do obowiązków komisji należy: 

- zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie Gminy Chodzież oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Chodzież, 

- przeprowadzenie przetargu, 

- sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi 
Gminy Chodzież, 

- pisemne poinformowanie oferenta o wyniku postępowania, 

- przygotowanie projektu umowy kupna - sprzedaży. 

3. Komisja pełni obowiązki do czasu podpisania umowy kupna - sprzedaży. 

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, ich małżonkowie, 
rodzice, dzieci i rodzeństwo. 

§ 4. 1. Przetarg odbędzie się przez komisyjne otwarcie nadesłanych ofert. 

2. Zwycięzcą przetargu zostanie osoba oferująca najwyższą kwotę. 

3. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do siedziby Urzędu Gminy Chodzież celem podpisania 
umowy kupna - sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego. 

4. Jeżeli w podanym terminie nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie osiągnie kwoty minimalnej, 
przetarg zostaje unieważniony. 

§ 5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie Gminy Chodzież.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 267/2021 

Wójta Gminy Chodzież 

z dnia 20 września 2021 r. 

Chodzież, dnia....................... 
 

……………………………………… 

(imię nazwisko) 

……………………………………… 

……………………………………… 

(miejsce zamieszkania składającego ofertę/nazwa firmy i adres) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami postępowania przetargowego 
określonego w ogłoszeniu o sprzedaży samochodu marki Fiat Ducato nr rej. PCH 2FJ1 oraz z treścią wzoru 
umowy. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu 
składam ofertę zakupu samochodu wg załącznika Nr 4. 

 
 
 

 
 
      

(pieczęć firmy)                                                                                  (podpis oferenta)
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 267/2021 

Wójta Gminy Chodzież 

z dnia 20 września 2021 r. 

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

(pieczęć firmy) 

OFERTA 

1. Dane dotyczące Kupującego: 

Pełna nazwa Kupującego: 

Adres siedziby: 

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

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

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

Tel: ........................................................ 

Fax: ....................................................... 

2. Przedmiot oferty: „Zakup samochodu marki Fiat Ducato" 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami określonymi w ogłoszeniu. 

3. Cena oferty: 

cena: ....................................................... zł 

 
słownie: ................................................................................................... 

4. Oświadczam, że wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem/am 
ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

5. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam 
ofertę zakupu samochodu marki Fiat Ducato, PCH 2FJ1. 

6. Kontakt: 

Uprawnionym do kontaktu z zamawiającym jest  

Tel. ………………………………………. 

E-mail ........................................................... 

 
 
 

(podpis Kupującego)
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 267/2021 

Wójta Gminy Chodzież 

z dnia 20 września 2021 r. 

UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY 

Nr DTS …..................2021 

 
 

zawarta w dniu ………………....2021 roku w Chodzieży pomiędzy: 

Gminą Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, NIP 6070016311, reprezentowaną przez: 

Panią Kamilę Szejner - Wójta Gminy Chodzież, zwanym dalej Sprzedającym przy kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy Pani Małgorzaty Hajman, 

a …………………….…., NIP …………………………………, zwanym dalej Kupującym 

§ 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu ciężarowego marki Fiat Ducato; rok produkcji 2007, nr 
nadwozia VIN:  ZFA25000001122352, nr rejestracyjny PCH 2FJ1. 

§ 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. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ……,00 zł 

Słownie: …….. złotych i 00/100, pomniejszone o wadium tj. 1.000 zł, którą to kwotę Sprzedający wlicza 
w kwotę wartości przedmiotu umowy. 

§ 4. 1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu określonego w §1 za kwotę określoną 
w § 3 niniejszej umowy. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że kupujący zapłaci cenę nabycia, o której mowa w §3 niniejszej umowy 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na 
rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Chodzieży 62 8945 0002 0026 0547 2000 0040 

§ 5. Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu występował 
z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego. Z uwagi na fakt, że pojazd jest używany wyłączona jest rękojmia za 
wady fizyczne samochodu. 

§ 6. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy 
oraz koszty opłaty skarbowej i inne ponosi Kupujący. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. Wraz z samochodem przekazuje się: 

Dowód rejestracyjny NR DR/BAP 2802380 

Kartę pojazdu Nr KP/AAB 7497881 

Certyfikat polisy OC nr 25356452 

Kluczyki od samochodu 1 kpl 

Paliwo ok. 10 litrów ON 

Opony zimowe używane 4 szt. 
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§ 10. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla 
Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego. 

 
 
 

SPRZEDAJĄCY                                                                   KUPUJĄCY
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