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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  PPRRZZEETTAARRGGUU  
  

PPrreezzeess  OOcchhoottnniicczzeejj  SSttrraażżyy  PPoożżaarrnneejj  ww  MMiillaannóówwkkuu  
nnaa  ppooddssttaawwiiee  ww  aarrtt..  770011  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  2233  kkwwiieettnniiaa  11996644  rr..  

KKooddeekkss  ccyywwiillnnyy  ((DDzz..  UU..  NNrr  1166,,  ppoozz..  9933  zz  ppóóźźnn..  zzmm..)),,    

  

ooggłłaasszzaa  ppoossttęęppoowwaanniiee  mmaajjąąccee  nnaa  cceelluu  zzaawwaarrcciiee  uummoowwyy,,  kkttóórreejj  

pprrzzeeddmmiiootteemm  jjeesstt::  

„„Sprzedaż samochodu pożarniczego””  
  
ii  zzaapprraasszzaa  ddoo  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt  ww  pprrzzeettaarrgguu  nnrr::  1/Pkc/2012  
  

  

oorrggaanniizzoowwaanneeggoo  pprrzzeezz  
 

Ochotniczą Straż Pożarną w Milanówku 

Regon 017249150, NIP 529-16-32-901; 
tel. 0 607 461 450;  

e-mail: krzysztofciborowski@wp.pl 

 
1. Czas przetargu: 

 
Oferty należy składać do dnia 19.07.20.2012 roku do godz. 1200 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2012 roku, o godzinie 1230 

 
2. Miejsce przetargu: 
 
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka - Punkt Obsługi Interesanta  ul. Spacerowa 4, 
bądź wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek. 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w:  
Urzędzie Miasta Milanówka ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, sala konferencyjna 
 

3. Przedmiot przetargu: 
 
Samochód specjalny pożarniczy, marki STAR, model: 12-185l70 

 Nr rejestracyjny: WGM 01GV; 

 Rok produkcji: 2004; 

 Nr indentyfikacyjny VIN (podwozia): WMAL702295Y143714; 

 Pojemność/Moc silnika: 4580ccm/132kW (179KM); 

 Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym; 

 Liczba osi/Rodzaj napędu: 2/4x2; 

 Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony; 

 Badanie techniczne ważne do dnia: 23.05.2013r. 

 Ubezpieczenie OC i AC ważne do: 27.12.2012 

 Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony 1-warstwowy akrylowy 

 
Ogumienie CONTINENTAL 10.00 R17.5 134/132L. Stan techniczny bardzo dobry. 
 
Pojazd nie jest obciążony ograniczeniami oraz prawnymi roszczeniami osób trzecich. 
 
Wartość szacunkowa pojazdu (wywoławcza) wynosi 196.000,00 zł. 
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44..  WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu::    
 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności 
art. 701 – 705 k.c. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 
 
Podstawą do udziału w postepowaniu jest złożenie oferty na zakup pojazdu.  
 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 18.000,00 PLN  
w terminie do dnia 19.07.2012 roku do godz. 1200 przelewem na konto bankowe Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Milanówku w Banku Credit Agricole  numer rachunku   
94 1940 1076 3101 3158 0000 0000  z dopiskiem na przelewie „WADIUM”  
i oznaczyć: „Sprzedaż samochodu pożarniczego” 
 
 
W przypadku wyboru oferty, wadium złożone przelewem przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny 
nabycia. Wadium złożone w innej formie ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium złożone 
przez innych uczestników przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po wyborze oferty. Wadium ulega 

przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od uiszczenia ceny nabycia w terminie dłuższym niż 7 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

 
Umowa sprzedaży z nabywcą zostanie zawarta w ciągu 5 dni roboczych od dnia wyboru oferty. 
 
 

55..  UUddoossttęęppnniieenniiee  wwaarruunnkkóóww  pprrzzeettaarrgguu::  
 
Pojazd oglądać można na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 do dnia 19.07.2012 roku do godz. 1000 
 

Do kontaktów z nabywcami w sprawach ewentualnych wyjaśnień przedmiotu postępowania 
organizator upoważnił pana Krzysztofa Ciborowskiego tel. 0 607 461 450 
w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.  
 
 

66..  PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  ooffeerrttyy::  

  
Oferty składane w przedmiotowym postępowaniu muszą być w formie pisemnej i zawierać: 
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; 
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; 
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi  
  odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin. 
 
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. 
Na kopercie powinien być podany tytuł przetargu oraz jego numer. 

  

  

77..  ZZmmiiaannaa  lluubb  ooddwwoołłaanniiee  ooggłłoosszzeenniiaa  ii  wwaarruunnkkóóww  pprrzzeettaarrgguu::  
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany  lub odwołania ogłoszenia oraz warunków przetargu, jak 
również prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

 
 

 
 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
-/- 

Krzysztof Ciborowski 

 
 
 
 
 
 
 


