
 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego   
 

Wójt  Gminy Grybów  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  środka trwałego tj.  pojazdu     
Kompaktor typu K151 Stalowa Wola  stanowiącego  przedmiot własności  Gminy Grybów. 

 
Przetarg odbędzie się w dniu  29   grudnia  2022  roku o godzinie 10-tej w Urzędzie Gminy w 

Grybowie 
 

cena wywoławcza  za  sprzedawany pojazd   wynosi  55 350 zł i zawiera podatek VAT 23 % 

 
  
Opis  sprzedawanego pojazdu: 

 marka i typ pojazdu: Kompaktor Stalowa Wola  typu K 515, 

 rok produkcji : 1999, 

 pojazd jest sprawny i  utrzymany w dobrym stanie technicznym . 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oględzin oferowanego pojazdu  można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.  Datę i 
godzinę  umówionych oględzin należy  ustalić telefoniczne pod  nr telefonu 18 44 84 221.   
Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest: 

 wpłacenie  do dnia  27 . 12.2022 roku wadium w wysokości 500 zł . Wadium należy wpłacić 

na konto Gminy Grybów Nr 9787970003 0000 0000 0101 0003 . Jako tytuł przelewu należy 

wpisać „Wadium – zakup kompaktora” . Wadium podlega zwrotowi na konto  wpłacającego 

do 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu (licytacji) lub jego odwołania.  Dla oferenta, który 

wygrał przetarg wadium zalicza się w poczet ceny nabycia  pojazdu 

 złożenie do dnia przeprowadzenia przetargu oświadczenia, że oferent zna stan techniczny 

oferowanego  pojazdu,  zapoznał się wzorem umowy kupno- sprzedaży  oraz  warunki  

postępowania  przetargowego przyjmuje  bez zastrzeżeń. ( załączonej do ogłoszenia) 

 Całość zaoferowanej kwoty pomniejszonej o  wpłacone wadium Nabywca musi wpłacić do 7 

dni od daty zakończenia przetargu. 

 W  przypadku nie wpłacenia całości kwoty  zaoferowanej w postępowaniu przetargowym  

przez Nabywcę  pojazdu  w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu, wadium 

wpłacone przez tego Oferenta  nie podlega zwrotowi. 

 Wydanie pojazdu  przez sprzedającego  nastąpi   niezwłocznie  w formie protokołu zdawczo – 

odbiorczego po wpłaceniu na konto Gminy  Grybów Nr  54 8797 0003 0000 0000 0101 0001 

całości zaoferowanej kwoty (pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium) i podpisaniu 

umowy kupna- sprzedaży. 

 Przetarg uznaje się za ważny, jeśli przystąpi do niego przynajmniej jeden oferent, który 

zaoferuję cenę za sprzedawany pojazd  nie niższą od  ceny wywoławczej. 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z powodów uznanych przez siebie jako istotne. 
 
 
 
 
         Wójt Gminy Grybów 
 
             Jacek Migacz 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 wzór umowy kupno/sprzedaży 

Umowa Kupna/ Sprzedaży 

zawarta w dniu ……. 2022/2023  roku pomiędzy Gminą Grybów reprezentowaną przez : 

Pana mgr inż. Jacka Migacza – Wójta Gminy Grybów - zwanym dalej Sprzedającym 

a 

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

zwanym dalej Kupującym 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu marki  Kompaktor  typu K515  

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazdu   będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność. Jest 

wolny od wad prawnych oraz osób trzecich, nie toczy się żadne postępowania, którego przedmiotem 

jest ten pojazd, nie stanowi on również przedmiot zabezpieczenia. 

§ 3 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje  pojazd  opisany w §  1 niniejszej umowy za kwotę 

……………………… w całości zapłaconej przez Kupującego na rzecz Sprzedającego 

Wydanie pojazdu Kupującemu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego  

§ 4 

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie 

powiadomił Kupującego.  

§ 5 

Kupujący oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny pojazdu i nie wnosi żadnych zastrzeż z tego tytułu. 

§ 6 

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

ponosi Strona Kupująca 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron 

Umowy 

 

Sprzedający:         Kupujący: 

 


