
ZARZĄDZENIE NR 1699/2018
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego na sprzedaż ruchomości – samochodu 
pożarniczego marki STAR 244, nr rejestracyjny KDN 7809, rok produkcji 1987, stanowiącej 

własność Miasta Racibórz oraz powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam pisemny przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244, nr 
rejestracyjny KDN 7809, rok produkcji 1987, stanowiącego własność Miasta Racibórz.

§ 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określonego w § 1 zawierają:

1) ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia,

2) warunki przetargu, których treść stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia,

3) formularz oferty, którego treść stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia,

4) istotne warunki umowy, których treść stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia,

5) oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, którego treść stanowi załącznik nr 5 do 
Zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1 zostanie ogłoszone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz,

2) na stronie internetowej Miasta Racibórz,

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz,

4) na stronie internetowej https://www.olx.pl.

§ 4. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1) Aleksander Lenard – Przewodniczący Komisji,

2) Bogdan Kasprzak – Członek Komisji,

3) Beata Pałczyńska – Członek Komisji.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście.



§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1699/2018

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 9 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244, nr rejestracyjny KDN 7809, rok 

produkcji 1987.

Na podstawie art. 701 KC oraz Zarządzenia nr 1699/2018 r. z dnia 09.01.2018 r. Prezydent 
Miasta Racibórz ogłasza przetarg pisemny 

na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244, nr rejestracyjny KDN 7809, rok 
produkcji 1987.

I.  Termin, miejsce i przedmiot przetargu:
1. Termin przetargu: 13.02.2018 r. o godz. 1000

2. Miejsce przetargu: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz 
(Sala Błękitna – I piętro)

3. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego:

- marki STAR 244

- nr rejestracyjny KDN 7809

- rok produkcji 1987

- data pierwszej rejestracji: 16.12.1987 r.

- technicznie sprawny – badanie techniczne do 12 września 2018 r.;

- pojemność silnika: 6830 cm3 ;

- wskazanie drogomierza 19 169 km;

- bez wyposażenia.

II.  Warunki przetargu:
1. Warunki przetargu wraz z pozostałymi materiałami przetargowymi dostępne są w Urzędzie 

Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz, pok. nr 306, od poniedziałku do 
piątku w godz. 730 do 1330  oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz : 
www.raciborz.pl  , w terminie od 10.01.2018 r.  do  12.02.2018 r. 

2. Prezydent Miasta Racibórz zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, 
a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

http://www.raciborz.pl/


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1699/2018

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 9 stycznia 2018 r.

WARUNKI PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO
MARKI STAR 244, NR REJESTRACYJNY KDN 7809, ROK PRODUKCJI 1987

1. Materiały przetargowe, termin i miejsce składania ofert:
Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Miasta Racibórz, ul,. Króla Stefana Batorego 

6, 47 – 400 Racibórz, pok. nr 306, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1330 oraz na 
stronie internetowej Urzędu  Miasta Racibórz : www.raciborz.pl   , w terminie od 10.01.2018 r. 
do 12.02.2018 r.

Oferent winien złożyć następujące dokumenty:

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, 
którym przepisy przyznają zdolność prawną - ofertę podpisaną przez osoby uprawnione do 
składania oświadczenia woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta, wg wzoru podanego 
w załączniku nr 1,

- kopię dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, 
którym przepisy przyznają zdolność prawną: aktualny odpis  z właściwego rejestru, albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty wskazujące 
umocowanie prawne osób do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,

W/w dokumenty należy złożyć w terminie: do 13.02.2018 r., do godz. 930 w  Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 
400 Racibórz.

- w przypadku osób fizycznych: dokument potwierdzający tożsamość do wglądu przy zawarciu 
umowy.

Forma sporządzenia oferty:
- oferent może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z formularzem oferty cenowej, stanowiącym 
załącznik do ogłoszenia,

- oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z dołączonym do 
niniejszego ogłoszenia formularzem oferty,

- ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (nazwa 
i adres oferenta) z dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu pożarniczego marki STAR 244, 
KDN 7809 nie otwierać przed godz. 1000  dnia 13.02.2018 r.”.

Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie zwrócona bez 
otwierania na adres oferenta, który złożył ofertę.

2. Termin związania ofertą: Oferty złożone w toku przetargu przestają wiązać gdy zostanie 
wybrana inna oferta lub gdy przetarg zostanie zamknięty bez wyboru jakiejkolwiek oferty, chyba że 
wybrany oferent nie podpisze umowy, to oferty złożone w toku przetargu przestaną wiązać z dniem 
14.03.2018 r.

3. Wadium:
- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł,

http://www.raciborz.pl/


- wadium należy wpłacać przelewem na konto Miasta Racibórz – ING Bank Śląski   O/Racibórz: 
97 1050 1070 1000 0004 0003 3544, w opisie przelewu należy napisać: „wadium – przetarg 
pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244, KDN 7809”,

- wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert tj.: do dnia 
12.02.2018r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania konta Miasta Racibórz,

- wadium zostanie zaliczone na poczet zapłaty, w przypadku wyboru oferty,

- w przypadku niewybrania oferty oferenta, wadium zostanie zwrócone oferentowi niezwłocznie 
na podany w ofercie nr konta. Za datę zwrotu wadium uznaje się datę obciążenia konta Miasta 
Racibórz.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć oraz odebrać (w przypadku wyboru danej oferty) 
przedmiot przetargu oraz zapoznać się z wyceną rzeczoznawcy: 

47 – 400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, w dniach od 10.01.2018 r. do 12.02.2018 r. po 
uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu z osobami: p. Stanisław Mrugała, p. Aleksander Lenard, 
tel kontaktowy 32 755 06 91 lub 32 755 07 78.

5. Osoba upoważniona do porozumiewania się z oferentami: Stanisław Mrugała – Kierownik 
Biura Zarządzania Kryzysowego, tel. kontaktowy 32/ 755 06 52, w godz. 7.30 do 13.30 od 
poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy.

6. Otwarcie ofert i wybór oferty:

- otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Racibórz (Sala 
Błękitna) – I piętro,

- otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Racibórz

- kryterium wyboru oferty: najwyższa oferowana cena,

- cena wywoławcza: 8 100,00 zł – zgodnie z wyceną rzeczoznawcy,

- ostateczny termin rozstrzygnięcia przetargu:  16.02.2018 r.,
- o wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie,

- Komisja Przetargowa sporządzi protokół z otwarcia ofert,

- jeżeli w przetargu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas oferenci, którzy złożyli 
te oferty, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

7. Przetarg uważa się za ważny w przypadku gdy zostanie złożona co najmniej jedna oferta.

8. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, wybrany oferent zobowiązany jest do 
dostarczenia na piśmie, przed podpisaniem umowy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu pożarniczego marki STAR 244, nr 
rejestracyjny KDN 7809, rok produkcji 1987, wynikającego z umowy ubezpieczenia – Polisa 
Nr 359909571, zawartej przez Miasto Racibórz z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych, ul. S. Małachowskiego 10, 61 – 129 Poznań, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego zarządzenia.

Kupujący zobowiązany jest złożyć ubezpieczycielowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy 
ubezpieczenia OC przedmiotu umowy niezwłocznie po zawarciu umowy.

9. Termin zawarcia umowy: wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 
do 28.02.2018 r.

W przypadku nie zawarcia umowy przez wybranego oferenta w terminie do 28.02.2018 r. 
Prezydent Miasta Racibórz dokona zawarcia umowy z kolejnym oferentem, którego oferta 
zawierała najwyższą w kolejności cenę.



10. Koszty oraz wszelkie ryzyko związane z transportem/przejazdem z miejsca odbioru 
przedmiotu przetargu na rzecz oferenta ponosi sam oferent.

11. Podstawą wydania przedmiotu przetargu oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę 
będzie wpłata przez oferenta kwoty, za którą nabył przedmiot przetargu na konto Miasta Racibórz 
oraz pisemne wskazanie osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu przetargu (w przypadku gdy 
samochód pożarniczy będzie odbierać inna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania takim 
samochodem).

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wystawienia faktury 
VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zawarcie umowy sprzedaży i zapłata ceny.

Wydanie przedmiotu przetargu wraz z dokumentami nastąpi protokolarnie.

12. Prezydent Miasta Racibórz zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, 
a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1699/2018

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 9 stycznia 2018 r.

Formularz oferty

KUPUJĄCY: SPRZEDAJĄCY:
Miasto Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
47 – 400 Racibórz

Odpowiadając na ogłoszenie o sprzedaży ruchomości niniejszym przedstawiamy:

ofertę kupna samochodu pożarniczego marki STAR 244, KDN 7809, rok produkcji 1987

za cenę:

w kwocie …………………………….. zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………………….)

Oświadczam/y, że:

1. Zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i akceptuję/akceptujemy, bez 
zastrzeżeń, postanowienia umowy.

2. Zapoznałem/zapoznaliśmy się ze stanem samochodu pożarniczego marki STAR 244, KDN 
7809, rok produkcji 1987, będącego przedmiotem przetargu i nie wnoszę/wnosimy do niego 
żadnych uwag.

3. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty na zakup samochodu pożarniczego marki STAR 
244, KDN 7809, rok produkcji 1987, zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
oznaczonych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego oraz 
dokonam/y wpłaty na konto Miasta Racibórz oferowanej zapłaty ceny nabycia samochodu 
pożarniczego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

4. Poniosę/poniesiemy koszty związane z transportem/przejazdem zakupionego samochodu 
pożarniczego marki STAR 244, KDN 7809, rok produkcji 1987.

5. Wadium o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) zostało wniesione na 
konto sprzedającego. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty wyrażam/y zgodę na zaliczenie 
wadium na poczet zapłaty.

6. Załącznikiem do niniejszej oferty jest kopia dowodu wpłaty wadium.

7. W przypadku niewybrania mojej/naszej oferty proszę o zwrot wpłaconego przeze mnie/ przez 
nas wadium na konto nr: ……………………………………………………………

data ……………….. ……………………………………….

pieczęć i podpis osób uprawnionych do

podejmowania zobowiązań/



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1699/2018

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 9 stycznia 2018 r.

Wzór umowy
nr ……………………………………./2018

na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki Star  244, nr rej. KDN 7809, rok 
produkcji 1987

Umowa zawarta w dniu ………………………. w Raciborzu pomiędzy:

Miastem Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz, NIP 639 10 02 175 
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta  - Mirosława Lenka, zwanym dalej Sprzedawcą

a

……………………………………………………………………………………………………
…………………………….…., NIP………………………….…… reprezentowanym przez 
……..………………………………………………………….… zwanym dalej Kupującym

§ 1. 1. Zgodnie z ofertą z dnia ……………….. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje 
samochód pożarniczy marki STAR 244, nr podwozia ………………..……………., rok produkcji 
1987, pojemność silnika 6830 cm3, przebieg ………….… km, nr rejestracyjny KDN 7809.

2. Sprzedawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy stanowi 
własność Miasta Racibórz, nie ma wad prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie oraz 
nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

§ 2. 1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej 
umowy kwotę w wysokości ………………………. zł brutto (słownie: 
………………………….złotych).

2. Kwota określona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, pomniejszona o wysokość wpłaconego 
wadium w wysokości 1.000,00 zł płatna jest przelewem, w całości, w terminie 14 dni od daty 
wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie 
umowy sprzedaży przez Strony.

3. Wydanie przedmiotu umowy wraz z dokumentami dotyczącymi pojazdu nastąpi 
protokolarnie niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i po uiszczeniu całej kwoty sprzedaży.

§ 3. 1. Kupujący oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 
widział i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego 
właściwości, jego wszystkich parametrów, a także jego wyglądu.

2. Sprzedawca oświadcza, że przekazał kupującemu wszystkie istotne informacje na temat 
przedmiotu umowy.

§ 4. Kupujący zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją 
samochodu i zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC w terminie 30 dni od daty 
zawarcia niniejszej umowy.

§ 5. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego, w tym 
wszelkie należności publicznoprawne (ewentualnie należny podatek od czynności 
cywilnoprawnych).



§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy 
kodeksu cywilnego.

§ 7. Spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez 
Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 
Stron.

SPRZEDAWCA:                                                    KUPUJĄCY:



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1699/2018

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 9 stycznia 2018 r.

Oświadczenie

(WZÓR)

…………………………………….

Miejscowość, data

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

/Nazwa i adres oferenta – kupującego/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/Oświadczamy, że złożę/złożymy niezwłocznie wypowiedzenie na piśmie 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu marki STAR 244, nr 
rejestracyjny KDN 7809, rok produkcji 1987, wynikającego z umowy ubezpieczenia – Polisa 
Nr 359909571, zawartej przez Miasto Racibórz z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych, ul. S. Małachowskiego 10, 61 – 129 Poznań.

………………………, data ……………….. ……………………………………….

/pieczęć i podpis osób uprawnionych do

podejmowania zobowiązań/



Uzasadnienie

W związku z zakupem nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego sprzedaż niniejszego
samochodu jest zasadna.




