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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 91/2018 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia 4 września 2018 r. 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE 
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA  
SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI MAGIRUS 
DEUTZ 232D17FA TLF 24/50  
 
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 pojazdu: 

Podwozie: 
- Marka/model: MAGIRUS DEUTZ 232D17FA TLF 24/50  
- Rok produkcji: 1979 
- Przebieg: 33500 km 
- Typ silnika: diesel 
- Moc silnika: 232 KM (171 kW) 
- Napęd: 4x4 
- Skrzynia (typ): manual 6 + wsteczny 
- Wspomaganie układu kierowniczego  
- Wymiary: 6700x2550x3300 mm (dł/szer./wys.) 
 
Kabina załogi: 
- jednomodułowa, dwudrzwiowa na 3 osoby, 
- siedzenia tapicerowane, 
- kabina hydraulicznie podnoszona, 
- ocieplenie ścian, sufitu i podłogi, 
- oświetlenie wewnętrzne kabiny, 
 - pod siedzeniami miejsce na dokumentację operacyjną, 
- stopnie wyłożone blachą aluminiową, 
 

Zabudowa pożarnicza: 
- oryginalna zabudowa pożarnicza, 
- skrytki kryte żaluzjami, 



str. 2 
 

- dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową, 
- na dachu uchwyty na drabinę i węże ssawne, 
- balustrada ochronna, 
- z tyłu nadwozia drabinka wejściowa na dach, kogut, 
- żaluzje aluminiowe pyło- i wodoszczelne, z uszczelkami bocznymi, ze wspomaganiem otwarcia i 
systemem wykluczającym samoczynne opadanie, 
- spody i ścianki schowków wyłożone blachą aluminiową, 
- skrytki przeznaczone na osprzęt wodny: prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, itp., 
- konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzanie wody z ich wnętrza, 
- konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych, 
- poszycie zewnętrzne z aluminium. 

 
Instalacja wodna: 
- autopompa jednozakresowa Magirus FP 24/8  (2400l/min przy 8 bar), 
- działko dachowe o wydajności 1600l/min 
- zbiornik wody kompozytowy - 5000 l z falochronami i włazem rewizyjnym,, 
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec 2 x 75, 
- zbiornik na środek pianotwórczy kompozytowy -  500 l 
- zbiornik wyposażony w instalację przelewową z możliwością grawitacyjnego opróżniania, 
- linia szybkiego natarcia wraz z wężem 30 m i prądownicą, 
- przedział autopompy posiada podświetlaną tablicę z manometrem, manowakuometrem, regulator 
obrotów silnika, wskaźnikiem poziomu wody, manometrem ciśnienia wody. 

Samochód użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sypniewie.  

2. Pojazd jest sprzedawany bez sprzętu widocznego na zdjęciach. 

3. Zdjęcia pojazdu  dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1j9Dbi-
aRgWidvts7Zbrp8l2fFfjM95jM?usp=sharing 
 
4. Ustala się minimalną cenę sprzedaży 20.000 zł brutto.  
Słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł).  
Cena zwolniona z podatku Vat na podstawie art. 136 pkt. B Dyrektywy Vat 2006/112/WE. 

5. Sposób przygotowania i złożenia oferty :  

1) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej : 
 Adres Zamawiającego  
„OFERTA - na: Zakup samochodu strażackiego.  
Nie otwierać do dnia 01 października 2018 r. do godziny 10:05”  

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim,  

    Miejsce i termin złożenia oferty :  

1) Oferty należy składać do dnia 01 października 2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie 
Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie.  

2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 października 2018 r. o godzinie 10:05 w Urzędzie Gminy  
i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie. Pok. nr 13  
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6. Wadium 

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł 
(Słownie: Jeden tysiąc 00/100 zł), najpóźniej do dnia 27 września 2018 r.   

na konto Gminy i Miasta Jastrowie  
nr 09 8935 0009 0000 1094 2000 0090 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.  

7. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą  
z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej. 

8. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo 
przeprowadzona licytacja ustna. 

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.  

10. 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  

 

 

 

 


