
ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.226.2022 

BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży samochodu VW CRAFTER 35 

TDI EURO będącego własnością Miasta Sulejówek, a także ustalenia warunków 

przetargu. 

 

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

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.
1
) postanawiam: 

 

§ 1. Dokonać sprzedaży samochodu ciężarowego VW Crafter 3,5t stanowiącego własność 

Miasta Sulejówek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

§ 2. Wyznaczyć komisję przetargową w składzie:     

1) Przewodniczący Komisji – Pan Adam Witkowski, 

2) Członek Komisji – Pani Karolina Kozłowska, 

3) Członek Komisji – Pan Jacek Górski. 

4) Członek Komisji – Pan Mariusz Ponikowski 

 

§ 3. Do zadań komisji przetargowej należy: 

1) Przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o przetargu, w tym w 

szczególności na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Sulejówek. 

2) Udzielenie wyjaśnień oferentom. 

3) Przeprowadzenie przetargu. 

4) Przygotowanie protokołu z przeprowadzonego przetargu. 

5) Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu. 

6) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do sprzedaży pojazdu. 

 

§ 4.  Załączniki do niniejszego zarządzenia: 

1) Wzór treści ogłoszenia stanowi załącznik nr 1. 

2) Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 

3) Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego stanowi załącznik nr 3. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  

  

                                                           
1
 Zmiana tekstu jednolitego ogłoszonego w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079, 1561. 



Załącznik nr 1 do                                                                                                                                                                    

Zarządzenia  Burmistrza Miasta Sulejówek 

Nr  BBM.0050.226.2022  z dnia 16.11.2022 r. 

                                                                                                                                                                                                        

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK 

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

SAMOCHODU VW CRAFTER 35 TDI EURO  

 

1. Nazwa sprzedającego: 

Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek  

 

2. Opis przedmiotu sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód VW CRAFTER 35 TDI EURO, stanowiący mienie 

Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek. 

Samochód jeżdżący wymagający naprawy. Szczegóły usterek pod nr telefonu:  

22 76 06 240/241 

Cena wywoławcza 10 600,00 zł brutto.   

 

3. Dane identyfikacyjne pojazdu: 

Rok produkcji: 2007 

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny 

Przeznaczenie: Sanitarny 

Przebieg: 406 000 km 

Kolor: biały 

Data kolejnego badania technicznego: 18-08-2023 r. 

Pojazd ubezpieczony do: 27-08-2023 r. 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

1) Wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej pojazdu, co stanowi 530 zł. 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Miasta Sulejówek nr:                   

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001 Bank Spółdzielczy w Halinowie. 

2) Termin wniesienia wadium ustala się najpóźniej na 1 dzień przed terminem otwarcia 

przetargu. 

3) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone 

na poczet ceny nabycia pojazdu VW Crafter. 

4) Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu, zostanie 

zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 

5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał 

przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.  

 

5. Informacje dot. terminu i dokumentów wymaganych od oferentów: 

1) Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta budynek B, w Sulejówku                  

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok. 117 w dniu 30.11.2022 r.                   

o godz. 12
00

. 

2) UWAGA – Osoby fizyczne biorące udział w przetargu muszą posiadać dowód 

tożsamości.  

3) Oferenci niebędący osobą fizyczną winni posiadać aktualny odpis z właściwego 

rejestru (KRS) – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. 

W takim przypadku osoby reprezentujące podmiot winny posiadać odpowiednie 

upoważnienie, jeżeli reprezentacja podmiotu nie wynika z dokumentów 



rejestracyjnych. W/w dokumenty należy przedłożyć Komisji przetargowej 

bezpośrednio przed otwarciem przetargu. 

 

6. Pozostałe informacje:  

1) Samochód VW CRAFTER 35 TDI EURO można oglądać w dniach od 21.11.2022 r. do 

29.11.2022 r. na terenie Banku PEKAO S.A przy ulicy Reymonta, po uprzednim 

umówieniu się telefonicznie z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej               

i Mieszkaniowej, pod numerem tel. (22) 76 06 240/241. 

2) Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą               

 z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno 

postąpienie. 

3) Postąpienie ustala się w wysokości  500 zł.  

4) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik 

zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

5) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty odbioru 

faktury od Sprzedającego. 

6) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny 

nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu 

umowy sprzedaży stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta 

Sulejówek i protokołu zdawczo - odbiorczego stanowiącego załącznik nr 3 do 

zarządzenia Burmistrza Miasta. 

7) Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Sulejówek, tel. (22) 76 

06 240. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Załącznik nr 2 do                                                                                                                                                                    

Zarządzenia  Burmistrza Miasta Sulejówek 

Nr  BBM.0050.226.2022  z dnia 16.11.2022 r. 

 

 

Umowa sprzedaży nr ……… 

 

Zawarta w dniu   ………………… w Sulejówku,  pomiędzy: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym w dalszej części Kupującym. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: Samochód VW CRAFTER 35 TDI EURO 

 

§2 

Sprzedający oświadcza, że VW Crafter będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

 

§3 

Strony ustaliły w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wartość przedmiotu umowy na 

kwotę:……………………………………….. 

Słownie:……………………………………………………………………………………….. 

 

§4 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez 

Sprzedającego. Termin płatności ustala się na 7 dni od daty odbioru faktury przez 

Kupującego. 

2. Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, wyłącznie po 

dokonaniu wpłaty przez Kupującego. 

 

§5 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu i z tego 

tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 

 

§6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

 

§7 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§8 



Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§9 

Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikających z umowy będzie 

Sąd siedziby  Sprzedającego. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do                                                                                                                                                                    

Zarządzenia  Burmistrza Miasta Sulejówek 

Nr  BBM.0050.226.2022  z dnia 16.11.2022 r. 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY 

 

PRZEKAZUJĄCY: Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek  

 

ODBIERAJĄCY:……………………………………………………………………………… 

 

W dniu……… 2022 roku przekazano ......................................................................................... 

pojazd: ……………………………………………………………………………, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przekazujący wraz z pojazdem wydał Odbierającemu:  

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

 

 

 

 

 

PRZEKAZUJĄCY:                                                                      ODBIERAJĄCY: 

 

 

 


