
ZARZĄDZENIE Nr 0050.283.2018
WÓJTA GMINY RADŁÓW

z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego marki Jelcz L090M/S

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego autobus marki Jelcz
L090M/S, rok produkcji 2002, o numerze rejestracyjnym OOL K700, będący własnością Gminy
Radłów. 

§ 2

1. Ustala się cenę wywoławczą autobusu, o którym mowa w § 1 na kwotę 7.125,00 zł brutto. 

2. Ustala się treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

4. Ustala się formularz ofertowy przetargu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

1. Dorota Famuła – Przewodniczący Komisji, 

2. Jacek Wróbel – członek Komisji, 

3. Piotr Górski – członek Komisji. 

§ 4

Zadaniem Komisji  Przetargowej  będzie  przeprowadzenie  przetargu i  sporządzenie  protokołu z
przebiegu przetargu oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu.

§ 5

1. Wzór umowy sprzedaży autobusu stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
2. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po podpisaniu umowy i wpłacie pełnej kwoty wynikającej

z przetargu na konto bankowe Urzędu Gminy Radłów w terminie 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia przetargu. 

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



       Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Radłów
       Nr 0050.283.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Radłów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na sprzedaż autobusu szkolnego

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Gmina Radłów - Urząd Gminy Radłów 
ul. Oleska 3, 46-331 Radłów 
tel. 34 359 90 04 fax 34 359 90 05 
e-mail: ug@radlow.pl 
www.radlow.pl 

2. Przedmiot przetargu: 

Autobus marki Jelcz L090M/S o następujących danych technicznych: 
Rok produkcji: 2002 
Data pierwszej rejestracji: 30 sierpnia 2002 r. 
Nr rejestracyjny: OOL K700 
Nr identyfikacyjny (VIN): SUJ 09010020000342
Dopuszczalna masa całkowita: 12.000 kg
Liczba miejsc: 43 + 1 miejsce na wózek inwalidzki
Kolor nadwozia: pomarańczowy 
Pojemność/moc silnika: 4580 cm ³, 114 KW
Nr silnika: 0580158546P371
Najwyższy dopuszczalny nacisk osi: 80 KN 
Rodzaj silnika: diesel
Rodzaj zapłonu silnika: samoczynny
Ilość cylindrów/ układ: sześć, rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów: manualna 5 -biegowa
Stan licznika: 399.976 km
Badania techniczne ważne do: 06.08.2018 r. 
Ogumienie:  rozmiar  9.5  R17,5  marki  Sava:  przód  Comet  Plus  129/127  M  bieżnik  zużyty
średnio w 50 % (2 szt.), tył Tamar Plus 129/127 M bieznik zużyty średnio w 50 % (4 szt.)
W wyposażeniu dodatkowym autobus posiada: 
apteczkę,  dwie  gaśnice,  komplet  kluczy  do  kół,  koło  zapasowe,  podnośnik  hydrauliczny,
podjazd szynowy dla wózków inwalidzkich, radio+wzmacniacz, szafkę na dokumenty. 
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest  niegarażowany,  widoczna korozja na oblachowaniu
zewnętrznym, wykładzina tapicerska foteli zużyta.

3. Tryb przetargu: 

Przetarg pisemny nieograniczony.

4. Cena wywoławcza:

7.125, 00 zł (słownie siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć zł 00/100).



5. Uczestnictwo w przetargu: 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

I. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 18 lipca 2018 r.
Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
2) numer PESEL, REGON i NIP oferenta
3) datę sporządzenia oferty,
4) oferowaną cenę,
5) oświadczenie  oferenta,  że  zapoznał  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze  stanem

przedmiotu przetargu bądź też ponoszenia odpowiedzialności za skutki wynikające z
rezygnacji z oględzin,

6) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Wzór formularza ofertowego oraz wzór  umowy stanowią załączniki  do zarządzenia Wójta
Gminy Radłów. Formularz można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej
www.radlow.pl.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Przetarg na autobus szkolny”  w sekretariacie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331
Radłów, w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. do godziny 11:00.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
-  została złożona po wyznaczonym terminie,  w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta,
który nie wniósł wadium,
- nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź
budzą inną wątpliwość.

II. Dokonanie wpłaty wadium w kwocie 700 zł ( słownie: siedemset złoty 00/100).

Wpłaty wadium w kwocie 700 zł należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy
Radłów: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/ Radłów nr 53 8909 1045 2004 0000 0013 0006
z  dopiskiem  „Wadium  –  autobus  szkolny” przed  upływem  terminu  składania  ofert  (tj.
najpóźniej w przeddzień terminu przetargu).
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w
ciągu 5 dni roboczych od daty dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, który przetarg wygra,
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Jeżeli  oferent,  którego oferta zostanie przyjęta uchyli  się  od zawarcia  umowy sprzedaży i
zapłacenia ceny nabycia, wadium przepada na rzecz sprzedawcy (Gminy Radłów), a przetarg
zostanie unieważniony.

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: 

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od wtorku 10.07.2018 r. do wtorku
17.07.2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:00 w Kluczborku - baza PKS ul. Byczyńska 120 po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 
Osoba do kontaktu: Pan Grzegorz Kotek tel. 693 184 913
 

7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na 
sprzedaż autobusu bez podania przyczyny. 

http://www.radlow.pl/


8. Inne informacje: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2018 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Radłów,
ul. Oleska 3, 46-331 Radłów.
2. Autobus zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. 
3.  Data  podpisania  umowy  kupna-sprzedaży  zostanie  wyznaczona  niezwłocznie  po
rozstrzygnięciu przetargu. 
4.  Nabywca  jest  zobowiązany  zapłacić  cenę  nabycia  pojazdu  przed  podpisaniem  umowy
sprzedaży, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od przeprowadzenia przetargu. 
5.  Wydanie  przedmiotu  sprzedaży  nabywcy  nastąpi  niezwłocznie  po  podpisaniu  umowy
sprzedaży. 
6.  Wszelkie  informacje  na  temat  sprzedaży  autobusu  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy
Radłów pod nr tel. 34 359 90 04 wew. 21.
7.  Ogłoszenie  o  wyniku  przetargu  zostanie  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu
Gminy Radłów, w Biuletynie Informacji  Publicznej  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy Radłów.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Radłów 
Nr 0050.283.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

REGULAMIN
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego

§ 1

Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej " przetargiem" jest 
Wójt Gminy Radłów. 

§ 2

1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wniesienie  wadium w wysokości  700,00 zł
(słownie:  siedemset  złoty  00/100).  Za  datę  wniesienia  wadium  uważa  się  datę  wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Radłów. 
2. Wadium zwraca się w ciągu 5 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. 
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. 
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli
się od zawarcia umowy lub uiszczenia ceny nabycia. 

§ 3

1. Przetarg  przeprowadza  komisja  złożona  z  trzech  osób,  z  których  jedna  pełni  funkcję
przewodniczącego. 

2. Komisja  pełni  swoje  obowiązki  od  dnia  powołania  do  dnia  zatwierdzenia  przez  Wójta
protokołu końcowego z przetargu.

§ 4

Do obowiązków komisji przetargowej należy: 
1) zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Urzędu Gminy Radłów, w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radłów, 
2) udzielenie informacji oferentom, 
3) przeprowadzenie przetargu,
4) sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu i przedłożenie go do
zatwierdzenia Wójtowi Gminy, 
5)  zamieszczenie  ogłoszenia  o  wyniku  przetargu  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy
Radłów,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy
Radłów.



§ 5

1. Wpływ jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu. 
2. Autobus zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.
3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, w
terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od przeprowadzenia przetargu. 
4.  Wydanie  przedmiotu  przetargu  nastąpi  niezwłocznie  po  wpłaceniu  ceny  nabycia  oraz
podpisaniu umowy. 

§ 6

Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać: 
a) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu, 
b) imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej, 
c) wysokość ceny wywoławczej, 
d) zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie,
e) najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu, 
f) imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę, 
g) wysokość ceny nabycia, i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet przetargu,
h) wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej, 
i) wzmiankę o odczytaniu protokołu. 
Protokół  z  przeprowadzonego  przetargu  podpisuję  przewodniczący  i  członkowie  komisji
przetargowej. 

§ 7

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez
podania przyczyny. 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Radłów 
Nr 0050.283.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA
do przetargu na:

sprzedaż autobusu maki JELCZ L090M/S

……………………………………….. , dnia ……………………….. 2018 r. 

DANE OFERENTA: 
Imię i nazwisko /nazwa: …………………………………………………….……………………………………………………
Adres / siedziba:      …………………………………………………….…………………………………………………..
PESEL / REGON:      …………………………………………………….…………………………………………………..
NIP:      …………………………………………………….…………………………………………………..
Telefon kontaktowy:      …………………………………………………….…………………………………………………..

Składam ofertę na zakup autobusu JELCZ L090M/S nr rejestracyjny OOL K700

za cenę: ………………………………………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..).

Jednocześnie oświadczam, iż:

- zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o 
przetargu na sprzedaż autobusu marki Jelcz L090M/S z dnia 10 lipca 2018 r.,

- akceptuję warunki udziału w ww. przetargu,

- zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu / nie zapoznałem się ze stanem 
oferowanego pojazdu i jestem świadomy skutków wynikających z rezygnacji z oględzin*), 

- zapoznałem się i akceptuję treść wzoru umowy sprzedaży, 

- wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod 
względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny nabycia. 

W załączeniu: 
- dowód wniesienia wadium 

______________________________________ 
Podpis osoby / osób upoważnionych

*) Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Radłów 
Nr 0050.283.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ………………………………..… 2018 r. w Radłowie pomiędzy Gminą Radłów w 
imieniu której działa: 

Pan Włodzimierz Kierat - Wójt Gminy Radłów

przy udziale Pani Jolanty Leszcz – Skarbnika Gminy 

zwanym dalej „Sprzedającym” a 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

zwanym w treści umowy „Kupującym”. 

§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 
Autobus marki Jelcz L090M/S 
Rok produkcji: 2002 
Nr rejestracyjny: OOL K700 
Nr identyfikacyjny (VIN): SUJ 09010020000342

§ 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 w drodze przetargu na kwotę 
brutto:..................................................Słownie: .................................................................. 



§ 4

Sprzedający przenosi  na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej
umowy na kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. 
Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu. 

§ 5

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza
znajomość stanu technicznego pojazdu. 

§ 6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji ponosi kupujący. 

§ 7

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8

Niniejszą  umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  2
egzemplarze dla Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego. 

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY 



Rezygnacja nabywcy z OC

Radłów , dnia ……………………….. 2018 r. 

DANE NABYWCY 
Imię i nazwisko/nazwa: 
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 
Adres: …………………………………………. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
Umowa sprzedaży/faktura/protokół 
przekazania* z dnia ……………2018 r.

DANE ZBYWCY 
Nazwa: Gmina Radłów 
Urząd Gminy Radłów 

Adres: 46-331 Radłów 
Ul. Oleska 3 
Nr polisy: …………………………………..
Okres ubezpieczenia: …………………………

Uwaga: prosimy umowę wypowiadać w ciągu 7 dni od dnia zakupu pojazdu. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC POSIADACZA POJAZDU PRZEZ NABYWCĘ
 

Niniejszym oświadczam,  iż  w oparciu  o art.  31  ust.  1  ustawy z  dnia  22 maja  2003 r.  o
ubezpieczeniach obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.) wypowiadam z dniem
…………………………  umowę  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  dotyczącej  pojazdu
marki Jelcz L090M/S nr rejestracyjny OOL K700.

Jednocześnie  informuję,  iż  po  dniu  nabycia  pojazdu nie  została  wyrządzona szkoda tym
pojazdem. 

Radłów, dnia ........................................... 

………………………………………………………….
Podpis Nabywcy

*niepotrzebne skreślić




