
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 242/22
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
oglasza drugi przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Renault Master dCi MRO4 E3 3.3t,
rok produkcji 2004 r.

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy do 3,5 t, marki Renault Master dCi

MR 04 E3 3,3 t, wersja L2H2 Komfort, rok produkcji — 2004, numer identyfikacyjny (VLN)
yF1FDByH531394636, kolor biały, nr rejestracyjny B1A7V62, data pierwszej rejestracji:
2004/03/04; wskazanie drogomierza 461325 krn; okres eksploatacji pojazdu (04/03/04-
21/01/04) 214 miesięcy; dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 3300 kg! 1470 kg; rodzaj
nadwozia: furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy, 3 osobowy; liczba osi/rodzaj
napędu/skrzynia biegów: 2/przedni (4x2)/manualna; zawieszenie osi/rozstaw osi:
sprężyny/3078 mm, oznaczenie silnika: G9U754; jednostka napędowa: z zapłonem
samoczynnym; pojemność/moc silnika: 2499 ccm/73kW (99KM); doładowanie:
turbosprężarka z chłodnicą powietrza; liczba cylindrów/układ cylindrów: 4/rzędowy; norma
spalin: E3; długość/szerokość/wysokość: 4899mm/23 59mm/2493mm. Przegląd techniczny
ważny do 27.08.2022 r. i ubezpieczenie do 3 1.03.2022 r.
Wyposażenie: alternator 1 50A, antena radiowa, drzwi boczne prawe przesuwne, drzwi tylne
dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni, fotel kierowcy z pełną regulacją, fotel pasażera
podwójny, kierownica 4-ramienna, kołpaki, listwy boczne, obrotomierz, pasy bezpieczeństwa,
podsufitka w kabinie, poduszka powietrzna kierowcy, przegroda części pasażersko-bagażowej,
przygotowanie do montażu radia, schowek pasażera w desce rozdzielczej zamykany, stopień
wej ściowy w kabinie pokryty antypoślizgową wykładziną, sygnalizacja pozostawienia
włączonych świateł, szyby przyciemnione, światło dodatkowe STOP, tapicerka materiałowa
„Yourte”, uchwyty do mocowania ładunków, wspomaganie układu kierowniczego, wykładzina
podłogi w kabinie kauczukowa, zagłówki foteli przednich regulowane, zawór automatycznego
odcięcia paliwa w przypadku kolizji, zbiornik paliwa 100 1, zegar cyfrowy, radio 2xSW, szyby

przednie i lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie.

Cena wywoławcza: 8 700 zł brutto (słownie: Osiem tysięcy siedemset złotych).

Pisemną ofertę (wg załącznika nr 4) w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie
Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże,
w terminie do 10 lutego 2022 r. do godz. 11.00, z dopiskiem: „Oferta dotyczy zakupu
Renault”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2022 r. o odzinie 11.05 w budynku Urzędu
Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka, pokój nr 9.

Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje dodatkowe:
I. Warunkiem przystąpienia do przetargu wpiata wadium w wysokości 1 000 zi (słownie:

Jeden tysiąc złotych) należy uiścić w terminie do 8 lutego 2022 r. na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, Bank Spółdzielczy w Białymstoku O/Dobrzyniewo
Duże Nr 26 8060 0004 2600 1010 2000 0040 z opisem w tytule przelewu: „Zakup Renault”.
Liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy. Wpłacone wadium przez uczestnika,
który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada
w przypadku, gdy przyszły nabywca, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy
kupna-sprzedaży.

2. Kryterium wyboru oferty: Najwyższa zaoferowana cena, która nie może być niższa od ceny
wywoławczej. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę,
komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie licytacji przy udziale tych oferentów



-jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim przypadku oferenci zostaną poinformowani

o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Ustala się wysokość
postąpienia w licytacji o 1% ceny wywoławczej. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza
do przeprowadzenia przetargu. Wyłoniony w przetargu nabywca samochodu jest
zobowiązany w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu (podpisania protokołu) do
dokonania wpłaty zaoferowanej ceny pojazdu na konto Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże,
Nr 60 8060 0004 2600 1010 2000 0010 BS Białystok O/Dobrzyniewo Duże. O terminie
i miejscu podpisania umowy nabywca zostanie poinformowany przez sprzedającego.

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w miejscu wyznaczonym przez organizatora
przetargu na terenie gminy Dobrzyniewo Duże po uprzednim podpisaniu umowy sprzedaży
i zapłaceniu ceny. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi
nabywca.

4. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien zapoznać się ze stanem technicznym
pojazdu - po uprzednim ustaleniu terminu. Uprawnionym do kontaktu w zakresie
udostępnienia przedmiotu przetargu jest Pan Michał Gabrel teł. 883 910 005. Sprzedający
nie odpowiada za ukryte wady pojazdu oraz wady związane z jego zużyciem.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez
podania przyczyny.
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