
                                                                                         Załącznik Nr 1 do  

Zarządzenia Nr 51/2021 

Wójta Gminy Santok 

z dnia 20 października 2021 r. 

 

Ogłoszenie o sprzedaży w formie przetargu ustnego niegraniczonego środka trwałego  

samochodu specjalnego pożarniczego marki: MAN o nr rejestracyjnym FGW H998  

 

Wójt Gminy Santok ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu  

specjalnego pożarniczego marki MAN, stanowiącego własność Gminy Santok. 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego: Gmina Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok 

2. Przedmiot sprzedaży:  

Marka: MAN 

Typ, model pojazdu: MAN 13168 

Nr rejestracyjny pojazdu: FGW H998 

Rok produkcji: 1974 

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny pożarniczy   

Liczba miejsc: 5+1 

Nr identyfikacyjny VIN: 13007640753 

Kolor powłoki lakieru: czerwony  

Pojemność silnika:  6596 cm
3
/112kW (152 KM) 

Przebieg: 22318 km 

Dopuszczalna masa całkowita: 12000 kg 

Liczba osi / skrzynia biegów: 2 / manualna 

Nr karty pojazdu: AAD 2131473 

Przegląd techniczny do: 28.04.2022 r. 

Dowód rejestracyjny seria: BAK numer 1290472 

Data pierwszej rejestracji za granicą: 13.02.1974 r. 

Data pierwszej rejestracji w Polsce: 28.03.2001 r. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada ślady wycieków oleju uszczelnieniami kadłuba 

silnika. Poziom oleju i płynu chłodzącego w granicach zalecanych przez producenta. 

Podzespoły bez uszkodzeń o charakterze awaryjnym. Powłoka lakierowa zmatowiana  

z zarysowaniami. Pojazd zabudowany zbiornikiem wodnym o pojemności 2600 litrów oraz 

autopompą. Pojazd do sprzedaży bez następującego wyposażenia, które zostanie 

zdemontowane: wyciągarka, radiostacja, działko wodno-pianowe.  

Pojazd posiada aktualne ubezpieczenie ważne do 31.12.2021 r. 

3. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego:  

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 

10:00, w siedzibie Urzędu Gminy Santok,  ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, sala 

konferencyjna I piętro. 

4. Cena wywoławcza pojazdu:  33.500,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięććset 

złotych 00/100), na podstawie wyceny Nr RTM-252/2021 MAN, Rzeczoznawca 

Techniczno-Motoryzacyjny, Ireneusz Grzegolec. 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego jest wniesienie 

wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.350,00 zł (słownie: trzy tysiące 

trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), na konto bankowe nr:  

BS Santok 12 8367 0000 0400 0316 2410 0003        

z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż pojazdu MAN 13168” 

2) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 

3) Wadium winno być wniesione do dnia : 26 listopada 2021 r. 

6. Osoby fizyczne mogą być reprezentowane w licytacji przez pełnomocnika, który musi 

legitymować się oryginałem pełnomocnictwa. 

7. Przedstawiciele osób prawnych występujących w licytacji winny legitymować się 

stosowanymi mocowaniami do wystąpienia w licytacji w imieniu osoby prawnej. 

8. Przetarg ustny nieograniczony prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się 

w górę poprzez postąpienie. Przetarg ustny nieograniczony jest ważny jeśli nastąpi 

jedno postąpienie. Postąpienie w licytacji wynosi 1 % ceny wywoławczej tj. 335,00 zł. 

9. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości 

uczestniczących przedmiotu przetargu ustnego nieograniczonego oraz jego ceny 

wywoławczej. 

10. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji 

przed ustaniem postawień zaoferował cenę wyższą. 



11. Po ustaniu postąpienia i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot przetargu 

ustnego nieograniczonego uważa się za sprzedany. 

12. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu 

przedmiotu przetargu ustnego nieograniczonego (zaoferował najwyższą kwotę). 

13. Przewodniczący zamyka przetarg ustny nieograniczony i ogłasza imię i nazwisko lub 

nazwę albo firmę, która przetarg ustny nieograniczony wygrała oraz zaoferowaną 

cenę. 

14. Uczestnik wyłoniony w przetargu ustnym nieograniczonym zostanie zaproszony do 

podpisania umowy w Urzędzie Gminy Santok w terminie określonym przez 

Sprzedającego. 

15. Pozostałe informacje: 

1) Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dniach 

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Osobą uprawnioną do 

kontaktu jest Pani Anita Gałązewska tel. 786 976 440.  

2) Przed przystąpieniem do przetargu ustnego nieograniczonego uczestnik powinien 

zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. 

3) Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg ustny nieograniczony 

zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. 

4) Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu ustnego 

nieograniczonego, zostaje zwrócone w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia. 

5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu ustnego 

nieograniczonego, który wygrał  przetarg, uchyla się od zawarcia umowy. 

6) Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży pomniejszonej o wpłaconą kwotę wadium 

upływa nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy kupna - sprzedaży. 

7) Wydanie pojazdu Nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna – 

sprzedaży . 

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż samochodu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 


