
Zarządzenie Nr 108/2017 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 27 listopada 2017 r. 
 

w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 200  
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 
 
zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Przeznacza się do sprzedaży samochód pożarniczy marki STAR 200, numer 
rejestracyjny PIA 230K, numer silnika 25736, rok produkcji 1986, w drodze pisemnego 
przetargu ofertowego nieograniczonego.   
 
 § 2. Powołuje się Komisję przetargową w składzie: 
 
1) Jerzy Klimczak - Przewodniczący 
2) Oskar Dąbrowski - Członek 
3) Justyna Ośka - Członek 
4) Jolanta Żendel - Członek  
 
 § 3. Do zadań Komisji przetargowej należy: 
 
1) Przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o przetargu. 
2) Udzielanie wyjaśnień oferentom. 
3) Przeprowadzenie przetargu. 
4) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu. 
5) Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu. 
 
 § 4. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 
 § 5. Formularz ofertowo-cenowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 
 
 § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji. 
 
 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 108/2017 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia 27 listopada 2017 r. 

 
 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE 
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ 
SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI STAR 200  
 
Nazwa sprzedającego: 
 
Gmina i Miasto Jastrowie 
reprezentowana przez Burmistrza Piotra Wojtiuka 
Ul. Gdańska 79 
64-915 Jastrowie 
NIP 767-167-38-24 
REGON 570791359 
Tel. 67 266 22 11 
Fax. 67 266 23 42 
e-mail: sekretariat@jastrowie.pl 
Web: www.jastrowie.pl 
 
1. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu: 

- marka: Star 

- model pojazdu: A-200 

- wersja: pojazd specjalny pożarniczy GBM 2,5/8 

- numer rejestracyjny: PIA 230K 

- numer podwozia: 53149 

- numer silnika: 25736 

- rok produkcji: 1986 

- przebieg: 54.371 km 

- zbiornik wody: 2.500 l 

- pojemność skokowa silnika: 6842 dm3 

- rodzaj paliwa: olej napędowy 

- kolor powłoki lakierniczej kabiny: czerwony     

- oryginalna zabudowa pożarnicza 
 
Samochód użytkowany był w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sypniewie. W trakcie 
użytkowania uszkodzeniu (zatarciu) uległ silnik. 
 
Zdjęcia pojazdu znajdują się na linku: 
 
http://jastrowie.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2000 
 
2. Ustala się minimalną cenę sprzedaży 5.000 zł brutto  (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

Cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 136 pkt. B Dyrektywy Vat 2006/112/WE  



3. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 
 

1) Ofertę należy złożyć: do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 10:00  w sekretariacie  
          Urzędu Gminy i Miasta 
          Ul. Gdańska 79 
          64-915 Jastrowie 
                     
      2) Oferent umieści formularz ofertowy w zaklejonej kopercie oznaczonej : 
        Adres sprzedającego 
       „OFERTA – na: Zakup samochodu pożarniczego STAR 200  
        Nie otwierać do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 10:15„ 
 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim 
 

       3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 grudnia 2017 r. godz. 10:15 
           w  Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie ul. Gdańska 79   64-915 Jastrowie, pok. Nr 13.   

 
4.  Wadium 
 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł, 
najpóźniej do dnia 8 grudnia 2017 r.   
na konto Gminy i Miasta Jastrowie  
nr 22 8935 0009 0000 1094 2000 0050 Bank Spółdzielczy Jastrowie. 
Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. 
Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia 
samochodu. 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone będą 
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla 
się od zawarcia umowy.  
 
5. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział  
w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej. 
 
6. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie 
dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna. 
  
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.  
 
8. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu telefonicznym   
   
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 
Oskar Dąbrowski 
Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Jastrowiu 
Tel. 600 957 306 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 108/2017 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia 27 listopada 2017 r. 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na zakup samochodu specjalnego pożarniczego STAR 200 
 
 

1. Dane dotyczące kupującego: 
 
Nazwa: ………………………………………………………………………………………….. 

Siedziba: ………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu/fax: ………………………………………………………………………………….  

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………. 

NIP:  …………………………………………………………………………………………….. 

REGON: ………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawczy:  ……………………………… 

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

 
Oferujemy zakup samochodu strażackiego 
 
- marka: Star 

- model pojazdu: A-200 

- wersja: pojazd specjalny pożarniczy 

- numer rejestracyjny: PIA 230K 

- rok produkcji: 1986 

za cenę brutto …………………………….. zł 

Słownie: ……………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

 Ja niżej podpisany oświadczam, ze zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego 
określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 
200. Akceptuję warunki udziału w postepowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym 
pojazdu składam powyższą ofertę zakupu.  
 
 W przypadku wyboru mojej ofert cenowej jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej 
ceny wyrażam zgodę, aby kwota wadium zaliczona została na poczet ceny nabycia samochodu. 
 
W załączeniu przedkładam dowód wpłaty kwoty wadium. 
 
 
                                                                                                      ……………………………… 
                                                                                                              (podpis oferenta) 


