
                                        Zarządzenie Nr  89/2017 

Wójta Gminy Mykanów 

z dnia 11.08.2017 roku 
 

w sprawie: sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Mykanów oraz powołania 

komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t.j. 24.04.2016 r. ) oraz Zarządzenia Wójta Gminy  nr 46/2016  

 z dnia 13.06.2016r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi 

majątku ruchomego Gminy Mykanów  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przeznacza się do sprzedaży środek trwały będący własnością Gminy Mykanów 

stanowiący – Podwozie Star z pługiem zabudowany piaskarką, rok produkcji 1981, nr rej 

SCZ 98JS  jako środek trwały zbędny. 

2. Sprzedaż zostanie dokonana na zasadzie przetargu pisemnego nieograniczonego za cenę 

wywoławczą 8 130,08 zł. netto + 23% podatek VAT, kwota brutto 10 000,00 

3. Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. 

 

§ 2 

 

1. Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, o którym mowa w § 1 

zostanie przeprowadzony przez komisję przetargową w składzie; 

1/ Merc  Mariusz - Przewodniczący Komisji, 

2/ Anna Szulc- Kimla- Członek Komisji 

3) Anna Dudek – członek Komisji 

 

§ 3 

 

Warunki przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego wymienionego w § 1 

określa „ogłoszenie „ stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr  18 / 2017 Wójta Gminy Mykanów z dnia 13.02.2017r. w/s 

sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Mykanów oraz powołania komisji ds. 

przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do zarządzenia Wójta Gminy  

nr 89/2017 

 

OGŁOSZENIE 

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 

 

Wójt Gminy Mykanów ogłasza drugi  pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż środka 

trwałego stanowiącego własność Gminy Mykanów 

- typ pojazdu – samochód do zimowego utrzymania dróg Star 266 

- rok produkcji 1981, zabudowany w 2004 r. posypywarką i pługiem śnieżnym 

- cena wywoławcza 8 130,08 złotych netto plus 23% podatek VAT ( kwota brutto 10 000zł) 

- wysokości wadium 1000,00 złotych  

Pojazd można oglądać na nieruchomości w Kokawie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

 

Osoba do kontaktu Pan Mariusz Merc, tel. 695954953 

 

Oferty za zakup pojazdu należy składać do  dnia 22 sierpnia  2017 roku  godziny 12.00 w 

budynku Urzędu Gminy w Mykanowie – biuro obsługi interesanta ( niski parter budynek A)  

Do oferty należy załączyć dowód wniesienia wadium. Oferty w wyznaczonym terminie 

należy złożyć  w zamkniętej kopercie ( druk oferty stanowi załącznik do niniejszego 

ogłoszenia) . 

Wadium należy wnieść w gotówce do dnia 22 sierpnia  2017 roku do godziny 12. 00  w kasie 

Urzędu Gminy w Mykanowie lub na rachunek bankowy budżetu Gminy Mykanów 

w BS Mykanów nr 56 8258 0005 2000 0017 6965 0001. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.  

 Uczestnikom przetargu, którzy przetarg przegrają ,wadium będzie zwrócone niezwłocznie po 

zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż po upływie  3 dni od dnia 

zamknięcia lub odwołania przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet 

ceny nabycia – zakupu środka trwałego. 

 Umowa kupna –sprzedaży zostanie podpisana w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu. 

Kwotę za zakupiony pojazd należy wpłacić przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży. 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy nabywca będzie uchylać się od 

uiszczenia ceny nabycia – zakupu środka trwałego. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert , jeżeli przynajmniej 

jedna oferta zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza . 

Oferty z cenami niższymi, niż cena wywoławcza zostaną odrzucone. 

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn. 

                                                                                            

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



Mykanów,………...2017 

 

Załącznik nr 2  

Druk oferty 

…………………. 

 

…………………. 

( dane oferenta)   

 

                                                                                                GMINA MYKANÓW 

                                                                                                ul. Samorządowa 1 

 

 

              W odpowiedzi na ogłoszenie dot. sprzedaży samochodu do zimowego utrzymania 

dróg Star 266 - rok produkcji 1981, zabudowany w 2004 r. posypywarką i pługiem 

śnieżnym   

składam poniżej ofertę na zakup w/w samochodu  

na kwotę netto …………………zł  plus 23% podatku VAT…………….., co daje kwotę 

brutto ……………………..zł ( słownie brutto złotych 

…………………………………………………………………………………………..). 

Do oferty załączam dowód wniesienia wadium . 

Jednocześnie zobowiązuje się, iż w przypadku wygrania niniejszego przetargu  do podpisania 

umowy kupna – sprzedaży w terminie 1 miesiąca od daty złożenia oferty. 

Oświadczam , iż w przypadku rezygnacji z podpisania umowy kupna –sprzedaży w 

wyznaczonym terminie , wadium  ulega przepadkowi. 

 

 

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

( data )                                                                                    ( podpis oferenta) 


