
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR   18/2018 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH W ZAGNAŃSKU z dnia 06.12.2018r 

   

w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 

                   samochodu ciężarowego PEUGEOT PARTNER 

 Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2004 , Nr 19 

poz. 177) 

 

 

zarządzam co następuje: 

 

§1. 

Przeznaczam do sprzedaży  samochód ciężarowy marki Peugeot  Partner w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego. 

 

§2. 

Przetarg prowadzi komisja przetargowa w składzie: 

1. Dziedzic Bogusław                                      – przewodniczący 

2. Gołda Andrzej                                              – członek komisji 

3. Cholewińska Izabela                                    – członek komisji  

 

§3. 

Do zadań Komisji Przetargowej należy: 

1. Oszacowanie wartości samochodu w oparciu o opinię rzeczoznawcy, 

2. Przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o przetargu,  

w tym w szczególności na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły, 

3. Udzielenie wyjaśnień oferentom, 

4. Przeprowadzenie przetargu, 

5. Przygotowanie protokołu z przeprowadzonego przetargu, 

6. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu, 

7. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do sprzedaży samochodu. 

 

§4. 

1. Wzór treści ogłoszenia stanowi załącznik nr 1, 

2. Wzór treści oświadczenia oferenta stanowi załącznik nr 2, 

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3, 

4. Wzór protokołu zdawczo- odbiorczego stanowi załącznik nr 4. 

 

§5. 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Kierownik Gospodarczy. 

 

§6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

   

    

Załącznik nr 1 

                                                                                                                                                                                                        
        

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH W ZAGNAŃSKU 

 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 

CIĘŻAROWEGO MARKI PEUGEOT PARTNER  

 

 

 

Nazwa sprzedającego: 

Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku ul. Spacerowa 4 , 26-050 Zagnańsk, 

NIP. 9590830692 . 

 

Opis przedmiotu sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki Peugeot Partner, o numerze 

rejestracyjnym TKI 22AJ, stanowiący mienie Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku                      

ul. Spacerowa 4 , 26-050 Zagnańsk. Wartość rynkowa brutto, pojazdu określona została przez 

Licencjonowanego Rzeczoznawcę i wynosi  1400,00 zł i jest zarazem ceną wywoławczą 

samochodu. 

 

Dane identyfikacyjne pojazdu: 

Marka: Peugeot  

Model: Partner 

Rodzaj pojazdu: Ciężarowy 

Nr rejestracyjny: TKI 22AJ 

Rok produkcji: 2001 

Nr VIN: VF35FKFWF60386935 

Kolor powłoki lakierniczej: Biały 

Rodzaj silnika: Benzynowy 

Pojemność skokowa silnika: 1360 cm
3 

 

Moc silnika: 55KW 

Przebieg: 216000 km 

Data pierwszej rejestracji: 05 marzec 2002 r. 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

1.Złożenie oferty  

Oferta powinna zawierać: 

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,  

- adres siedziby  oferenta, 

- numer PESEL lub NIP oferenta, 

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz 

przyjmuje warunki bez zastrzeżeń . 

 



2.Wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 

18.12.2018 r., do godz. 11.00 w  NBP na konto   o  nr   58 1010 1238 0860 4613 9120 0000 ,  

z dopiskiem  „ Przetarg na samochód”. 

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny 

nabycia samochodu. 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

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

uchyla się od zawarcia umowy. 

3.Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga  ul. 

Spacerowa 4 , 26-050 Zagnańsk, w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie 

„Przetarg na sprzedaż samochodu  PEUGEOT PARTNER”. 

 

4. PRETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18.12.2018 R. O GODZINIE 12.00 W 

POMIESZCZENIU SZKOŁY. 

 

 

 

Pozostałe informacje: 
 

1.Samochód można oglądać w dniach od10.12.2018r do18.12.2018 r w godzinach od 8.00 do 

14.00, na parkingu szkoły. 

 

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.  

Postąpienie ustala się w wysokości  100,00zł. 

3.Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub 

prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty. 

5.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

prowadzącego przetarg.  

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 3.)  

7.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Gospodarczy tel.41 

3001075. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                           Załącznik nr 2  

 

 

…………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………. 
(adres) 

 

…………………………………………………. 
 

 

…………………………………………………. 
(nr NIP lub PESEL) 

 

………………………………………………….. 
(telefon kontaktowy) 

 

 

 

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

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania 

przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego 

marki Peugeot Partner z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3 , oraz z treścią protokołu 

zdawczo- odbiorczego (załącznik nr 4 ) 

 Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz  zapoznałem się ze stanem 

technicznym pojazdu . 

W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium. 

 Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod 

względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny. 

 

 

                                                                                             …………………………………… 

                                                                                                          (podpis oferenta) 

 

                                                                                                                      

 

 



    Załącznik nr 3  

 

Umowa sprzedaży  

 

Zawarta w dniu   ………………… w Zagnańsku, pomiędzy: 

Zespołem Szkół Leśnych im. Romana Gesinga  

ul. Spacerowa 4 , 26-050 Zagnańsk 

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym w dalszej części Kupującym. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

marka/model: Peugeot Partner, rok produkcji 2001, 

nr rejestracyjny: TKI 22AJ 

nr identyfikacyjny VIN VF35FKFWF60386935 

 

§2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd 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 wartość przedmiotu umowy na kwotę:……………………………………….. 

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

 

§4 

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. 

Wydanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, po dokonaniu 

wpłaty przez Kupującego. 

 

§5 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu 

osobowego 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              

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedający:                                                                                               Kupujący: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   

            



                                                                                                                         

 

 

 
                                                                                                                                 Załącznik nr 4  
 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU 

 

 

 

PRZEKAZUJĄCY: Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga ul. Spacerowa 4 ,                     

26-050 Zagnańsk 

 

 

 

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

. 

 

W dniu……… ……. roku przekazano  

samochód ciężarowy marki Peugeot Partner , o następujących parametrach: 

 

- marka: Peugeot 

- model: Partner, 

- rodzaj pojazdu: ciężarowy 

- nr rejestracyjny TKI 22AJ, 

- rok produkcji: 2001, 

- nr identyfikacyjny VIN VF35FKFWF60386935 

- kolor: biały, 

- rodzaj silnika: benzynowy, 

- pojemność skokowa silnika: 1360 cm
3
,
 
 

- moc silnika: 55KW, 

- przebieg: 216000 km, 

- data pierwszej rejestracji: 05 marzec 2002 r . 

 

Przekazujący wraz z samochodem wydał Odbierającemu:  

- dowód rejestracyjny,  

- kartę pojazdu, 

- komplet kluczy, 

- trójkąt ostrzegawczy, 

- lewarek, 

- klucz do kół, 

- apteczkę pierwszej pomocy, 

- gaśnicę, 

- komplet opon zimowych. 

 

 

 

 



PRZEKAZUJĄCY:                                                                      ODBIERAJĄCY: 

 

 


