Or. 0050.139.2019
ZARZĄDZENIE Nr 139/2019
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 16 października 2019r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu pisemnego nieograniczonego
samochodów specjalnych strażackich
Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309)
Zarządzam, co następuje
§1
1. Przeznaczam do sprzedaży środki trwałe będące własnością Gminy Kowalewo
Pomorskie stanowiące:
1) Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A156B rok produkcji 1989;
nr rejestracyjny CGD 30RH;
2) Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A15 rok produkcji 1974;
nr rejestracyjny TOE 136G;
3) Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A15 rok produkcji 1988;
nr rejestracyjny CGD 67NV;
4) Samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz 004 rok produkcji 1981;
nr rejestracyjny TOB432G.
2. Sprzedaż zostanie dokonana na zasadzie przetargu pisemnego, nieograniczonego.
3. Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
4. Treść ogłoszeń o przetargach pisemnych, nieograniczonych na sprzedaż wymienionych
w pkt. 1 samochodów strażackich stanowią załączniki: Nr 1 – 4 do niniejszego
zarządzenia.
§2
1. Powołuję komisje do przeprowadzenia przetargu na zbycie środków trwałych o których
mowa w § 1 w składzie:
1) Przewodniczący – Edyta Jasińska – Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
2) Członek – Ryszard Świętalski – Prezes OSP Kiełpiny
3) Członek – Jerzy Behrendt – Prezes OSP Srebrniki
4) Sekretarz – Janusz Kalinowski – Prezes OSP Kowalewo Pomorskie
2. Zadaniem członków komisji jest przeprowadzenie przetargu na sprzedaż środków
trwałych o których mowa w § 1, a w szczególności:
1) Stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia o przetargu,
2) Ustalenie liczby złożonych ofert,
3) Otwarcie złożonych w terminie ofert, sprawdzenie ich poprawności.
3. Z przeprowadzonego przetargi Komisja sporządza protokół. Protokół zawiera
w szczególności:
1) nazwa i adres sprzedającego,
2) określenie przedmiotu sprzedaży,
3) cena wywoławcza,

4) miejsce i termin składania ofert,
5) miejsce i termin otwarcia ofert,
6) zestawienie złożonych ofert,
7) wybór oferty,
8) dane nabywcy oraz wysokość ceny nabycia.
4. Protokół, o którym mowa w § 2 zatwierdza Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Ewidencji Gospodarczej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
A.Szewczyk

BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 139/2019 z dnia 16 października 2019r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu
pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
ŻUK A156 B nr rejestracyjny CGD 30RH
Sprzedający:
Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196
1. Przedmiot sprzedaży:
Samochód specjalny pożarniczy .
1) Dane techniczne pojazdu:
Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A156B
− rok produkcji – 1989
− nr identyfikacyjny – 519878
− data pierwszej rejestracji – 08.12.1989
− wskazanie drogomierza – 9040
− dopuszczalna masa całkowita 2500 kg.
− pojemność 2120,00 cm3
− rodzaj zabudowy – furgon
− rodzaj kabiny – krótka
− liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów – 2/ tylny/ manualna
− rodzaj silnika – z zapłonem iskrowym (gaźnik)
− liczba cylindrów/ układ cylindrów – 4/ rzędowy
− nr rejestracyjny – CGD 30RH
2) Termin i miejsce oglądania samochodu wystawionego do sprzedaży:
Pojazd można oglądać na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Brodnicka 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu z przedstawicielem sprzedającego terminu i godziny oględzin.
Osoby do kontaktu: Agnieszka Szewczyk, Katarzyna Frasunkiewicz
tel. 56 475 65 21.
2. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza - 4.500,00 zł (słownie cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, wybrana zostanie oferta
z wcześniejszą datą i godziną wpływu oferty do siedziby sprzedającego.
3. Sposób i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu oferty wg załączonego wzoru – w
nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż samochodu pożarniczego - CGD
30RH”.
2) Termin składania ofert upływa 04.11.2019r. godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2019r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13 pokój nr 24. Oferta może
być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożona osobiście w
siedzibie Zamawiającego. Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby
Zamawiającego.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4) Termin związania ofertą: 30 dni.
4. Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną.
5. Informacje dodatkowe:
1) Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
2) Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie
odpowiada za wady ukryte.
3) O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert niekompletnych oferenci
zostaną niezwłocznie powiadomieni.
4) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej w
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
5) Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia samochodu najpóźniej
w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Sprzedającego.
6) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy
sprzedaży.
A.Szewczyk

BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 139/2019 z dnia 16 października 2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu
pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
ŻUK A15 nr rejestracyjny TOE 136G
Sprzedający:
Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196
1. Przedmiot sprzedaży:
Samochód specjalny pożarniczy .
1) Dane techniczne pojazdu:
Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A15
− rok produkcji – 1974
− nr identyfikacyjny – 3725256
− data pierwszej rejestracji – 08.03.1974
− wskazanie drogomierza – 25309
− dopuszczalna masa całkowita 2500 kg.
− pojemność 2120,00 cm3
− rodzaj zabudowy – furgon
− rodzaj kabiny – krótka
− liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów – 2/ tylny/ manualna
− rodzaj silnika – z zapłonem iskrowym (gaźnik)
− liczba cylindrów/ układ cylindrów – 4/ rzędowy
− nr rejestracyjny – TOE 136G
2) Termin i miejsce oglądania samochodu wystawionego do sprzedaży:
Pojazd można oglądać na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Brodnicka 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu z przedstawicielem sprzedającego terminu i godziny oględzin.
Osoby do kontaktu: Agnieszka Szewczyk, Katarzyna Frasunkiewicz
tel. 56 475 65 21.
2. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza - 4.500,00 zł (słownie cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, wybrana zostanie oferta
z wcześniejszą datą i godziną wpływu oferty do siedziby sprzedającego.
3. Sposób i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu oferty wg załączonego wzoru – w
nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż samochodu pożarniczego – TOE
136G”.
2) Termin składania ofert upływa 04.11.2019r. godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w
dniu 05.11.2019r. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie

Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, pokój nr 24. Oferta może być przesłana za
pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie
Zamawiającego. Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4) Termin związania ofertą: 30 dni.
4. Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną.
5. Informacje dodatkowe:
1) Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
2) Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie
odpowiada za wady ukryte.
3) O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert niekompletnych oferenci
zostaną niezwłocznie powiadomieni.
4) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej w
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
5) Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia samochodu najpóźniej
w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Sprzedającego.
6) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy
sprzedaży.
A.Szewczyk

BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 139/2019 z dnia 16 października 2019r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu
pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV
Sprzedający:
Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196
1. Przedmiot sprzedaży:
Samochód specjalny pożarniczy .
1) Dane techniczne pojazdu:
Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A15
− rok produkcji – 1988
− nr identyfikacyjny – 2216304
− data pierwszej rejestracji – 01.01.1988
− wskazanie drogomierza – 5310
− dopuszczalna masa całkowita 2500 kg.
− pojemność 2120,00 cm3
− rodzaj zabudowy – furgon
− rodzaj kabiny – krótka
− liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów – 2/ tylny/ manualna
− rodzaj silnika – z zapłonem iskrowym (gaźnik)
− liczba cylindrów/ układ cylindrów – 4/ rzędowy
− nr rejestracyjny – CGD 67NV
2) Termin i miejsce oglądania samochodu wystawionego do sprzedaży:
Pojazd można oglądać na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Brodnicka 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu z przedstawicielem sprzedającego terminu i godziny oględzin.
Osoby do kontaktu: Agnieszka Szewczyk, Katarzyna Frasunkiewicz
tel. 56 475 65 21.
2. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza - 4.500,00 zł (słownie cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, wybrana zostanie oferta
z wcześniejszą datą i godziną wpływu oferty do siedziby sprzedającego.
3. Sposób i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu oferty wg załączonego wzoru – w
nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż samochodu pożarniczego – CGD
67NV”.
2) Termin składania ofert upływa 04.11.2019r. o godz. 12.00 Otwarcie ofert nastąpi w
dniu 05.11.2019r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie

Pomorskim, ul. Konopnickiej 13 pokój nr 24. Oferta może być przesłana za
pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie
Zamawiającego. Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4) Termin związania ofertą: 30 dni.
4. Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną.
5. Informacje dodatkowe:
1) Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
2) Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie
odpowiada za wady ukryte.
3) O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert niekompletnych oferenci
zostaną niezwłocznie powiadomieni.
4) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej w
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
5) Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia samochodu najpóźniej
w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Sprzedającego.
6) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy
sprzedaży.

BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 139/2019 z dnia 16 października 2019r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu
pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
JELCZ nr rejestracyjny TOB 432G
Sprzedający:
Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196
1. Przedmiot sprzedaży:
Samochód specjalny pożarniczy .
1) Dane techniczne pojazdu:
Samochód specjalny pożarniczy marki JELCZ
− rok produkcji – 1981
− nr identyfikacyjny – 3929285
− data pierwszej rejestracji – 10.04.1981
− wskazanie drogomierza – 24620
− dopuszczalna masa całkowita 15700 kg.
− pojemność 11100,00 cm3
− rodzaj kabiny – 4 osobowa
− liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów – 2/ tylny/ manualna
− rodzaj silnika – diesel
− liczba cylindrów/ układ cylindrów – 6 turbo/ rzędowy
− nr rejestracyjny – TOB432G
2) Termin i miejsce oglądania samochodu wystawionego do sprzedaży:
Pojazd można oglądać na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Brodnicka 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu z przedstawicielem sprzedającego terminu i godziny oględzin.
Osoby do kontaktu: Agnieszka Szewczyk, Katarzyna Frasunkiewicz
tel. 56 475 65 21.
2. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza - 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00)
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, wybrana zostanie oferta
z wcześniejszą datą i godziną wpływu oferty do siedziby sprzedającego.
3. Sposób i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu oferty wg załączonego wzoru – w
nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż samochodu pożarniczego –TOB
432G”.
2) Termin składania ofert upływa 04.11.2019r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 05.11.2019r. o godz. 10.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskiem, ul. Konopnickiej 13, pokój nr 24. Oferta może być przesłana za

pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie
Zamawiającego. Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4) Termin związania ofertą: 30 dni.
4. Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną.
5. Informacje dodatkowe:
1) Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
2) Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie
odpowiada za wady ukryte.
3) O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert niekompletnych oferenci
zostaną niezwłocznie powiadomieni.
4) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej w
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
5) Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia samochodu najpóźniej
w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Sprzedającego.
6) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy
sprzedaży.
A.Szewczyk

BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

