
ZARZĄDZENIE NR 0050/101/2021 
BURMISTRZA SZPROTAWY 

z dnia 14 lipca 2021 r. 

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego składników majątku ruchomego 
stanowiącego własność Gminy Szprotawa. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz. 1038), Burmistrz Szprotawy zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego  
składniki majątku ruchomego - autobus szkolny marki JELCZ L 090M, rok produkcji 2000 wraz z wyposażeniem.  

2. Szczegółowy opis składnika majątkowego, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Otwarcie ofert wyznacza się na dzień 26 lipca 2021 r., godz. 10.30 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego 
w Szprotawie przy ul. Rynek 45. 

§ 3. Powołuje się Komisję przetargową w składzie: 

1) Przewodniczący Komisji    – Jan Litwinka 

2) Członek Komisji     – Marek Rzeszutek 

3) Członek Komisji     – Mirosław Nykiel 

§ 4. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Szprotawie, 

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie – www.szprotawa.pl. 

§ 5. Treść ogłoszenia o przetargu ofertowym nieograniczonym stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Infrastruktury. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Burmistrz Szprotawy 
 
 

Mirosław Gąsik 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/101/2021 

Burmistrza Szprotawy 

z dnia 14 lipca 2021 r. 

WYKAZ 
ruchomości stanowiących własność Gminy Szprotawa przeznaczonych do sprzedaży  w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego 

Lp. Nazwa środka Rok 
produkcji 

Nr fabryczny  Podstawowe 
parametry 

Rodzaj 
paliwa 

Stan techniczny i opis środka 
trwałego 

Cena wywoławcza 

1. Autobus szkolny marki 
JELCZ L 090M  
Kolor pomarańczowy , 
wyposażony w akcesoria 
fabryczne do 
wykonywania przewozu 
dzieci 

2000 SUJ090100Y0000157 Pojemność silnika -
4580 cm3, moc 

silnika  114 KW,  
nr rejestracyjny 

FZG A280 

Olej 
napędowy 

- Pojazd technicznie niesprawny, 
nie posiada ważnych badań 
technicznych dopuszczających go 
do ruchu na drogach publicznych, 
- ubezpieczenie pojazdu ważne do 
30.06.2022 r., 
- stan techniczny poszczególnych 
zespołów samochodu jest 
odpowiedni do okresu jego 
eksploatacji oraz przebiegu 
(ponad 666276 km), 
- samochód wyposażony w opony 
zimowe marki CONTINENTAL 
o rozmiarze 255/70R22,5 zużyte 
około 30%, - 92%, 
- widoczne ślady korozji na 
błotnikach przednich, 
- poszycia zewnętrzne nadwozia 
w dolnej części na całej długości 
noszą ślady ognisk korozji, 
- akumulator rozładowany, 
- luzy w układzie kierowniczym 
oraz układzie zawieszenia 
przedniego, 
- tarcze oraz klocki hamulcowe 
tylne nadmiernie zużyte 
eksploatacyjnie. 

6 000,00 zł  
(cena brutto) 

Powyższa ruchomość stanowi własność Gminy Szprotawa i według posiadanych informacji jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/101/2021 

Burmistrza Szprotawy 

z dnia 14 lipca 2021 r. 

 
BURMISTRZ SZPROTAWY 

OGŁASZA II  PRZETARG PISEMNY (OFERTOWY) NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
SAMOCHODU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SZPROTAWA 

1. Nazwa i siedziba jednostki – Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert 26 lipca 2021 r. o godz. 10.30 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego 
w Szprotawie (parter budynku), ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa: 

– sprzedaż autobusu szkolnego – marki  JELCZ L 090M- FZG A280. 

3. Przedmiot sprzedaży: 

3.1.1Autobus szkolny marki JELCZ L090M–FZG A280  -  
z  wyposażeniem przeznaczonym do przewozu dzieci, rodzaj paliwa: olej napędowy, pojemność silnika: 4580 cm3, 
moc 114 KW. Pojazd technicznie niesprawny, nie posiada ważnych badań technicznych dopuszczających go do 
ruchu na drogach publicznych Ubezpieczenie pojazdu ważne do 30.06.2022 r. Kolor pojazdu- pomarańczowy. 

3.1.2 Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży: przedmiot sprzedaży można 
obejrzeć w miejscowości Szprotawa, ul. Sobieskiego (teren Firmy RAT – RANS – dawne DZO),  
w dni robocze od  16 lipca 2021 r. do 23  lipca 2021 r. od godz. 8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Szprotawie, tel. kontaktowy: 518 074 835. 

3.1.3 Cena wywoławcza: 6 000,00 brutto zł (słownie: sześć tysięcy  zł 00/100). 
Sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu i pozostaje poza zakresem ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm.)  

3.3.4 Wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset  złotych 00/100) należy wpłacić w gotówce w kasie 
Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Szprotawie PKO BP Oddział  w Zielonej Górze lub bezpośrednio na nr 
konta: 14 1020 5402 0000 0002 0268 0403 z dopiskiem  „wadium na zakup autobusu szkolnego marki JELCZ L 
090M nr rej. FZG  A280” do 26 lipca 2021 roku. W dniu otwarcia ofert wadium znajdować się musi na koncie 
urzędu przed godziną otwarcia przetargu. 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, o którym mowa w pkt. 3 oraz złożenie oferty 
w zamkniętej kopercie w formie określonej w pkt 7. 

5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu. 

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który przetarg wygrał, uchyli się 
od zawarcia umowy sprzedaży. 

7. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

1) Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę ) i siedzibę oferenta, nr NIP, Regon. 

2) Oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie) nie mniejszą od ceny wywoławczej środka trwałego podanego 
w ogłoszeniu i warunki jej zapłaty. 

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i jego stanem technicznym lub, że 
ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 

4) Datę sporządzenia oferty i telefon kontaktowy. 

5) Potwierdzenie wpłaty wadium ww. kwocie. 

6) Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane. 
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8. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z napisem ,,Przetarg 
na autobus szkolny marki JELCZ L 090M o nr rej.  FZG A280” w Urzędzie Miejskim w Szprotawie, ul. 
Rynek 45, 67-300 Szprotawa w terminie do 26 lipca 2021 roku, do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 
10.30. 

9. Każdy uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę na dany pojazd. 

10. Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Szprotawy może odrzucić ofertę jeżeli: 

1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł 
wadium, 

2) Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną 
wątpliwość uniemożliwiającą prawidłowe zakwalifikowanie postanowień oferty, zaś złożenie wyjaśnień 
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

11. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

12. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu i uznanie go za ważny. 

13. Komisja przetargowa powołana zarządzeniem przez Burmistrza Szprotawy w składzie co najmniej 
trzyosobowym wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 

14. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia 
o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami. Komisja przetargowa zawiadamia 
oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia licytacji. Postąpienie 
w przypadku licytacji ustnej wynosi 100 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100). 

15. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert, bez podania przyczyny. 

16. Organizator dokona sprzedaży samochodu Nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę nie niższą niż cena 
wywoławcza. 

17. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia 
i po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia 
w terminie  nie dłuższym  niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a po zapłacie do odbioru autobusu w ciągu 
7 dni. 

18. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Szprotawie i wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szprotawie. 

19. Biorący udział w przetargu o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie. 

20. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Wydziale 
Infrastruktury i Inwestycji  Urzędu Miejskiego w Szprotawie przy ul. Rynek 45, tel. 518 074 835. 
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Załącznik do ogłoszenia o sprzedaży samochodu 

WZÓR OFERTY KUPNA POJAZDU 

1. Imię i nazwisko/ Nazwa firmy ………………………………………………………………….……… 

2. adres zamieszkania/ adres siedziby firmy ……………………………..……………………………….. 

3. PESEL/NIP ……………………………………………………..………………………….……..……. 

4. nr telefonu ………………………………………………..…………………………………..………… 

5. adres e-mail ……………………………..…………………………………………………………..…. 

6. nr faxu …………………………………………………………………………………………………. 

7. określenie ceny, za którą oferent deklaruje nabycie …………………….…………………………….. 

Klauzula Zgody 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych: 

         

………………………………                                                         ………………….………………. 

(data)  (Podpis i pieczęć oferenta) 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@szprotawa-um.pl, tel. 68 3760777, listownie:  
ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia oferty do przetargu, sporządzenia dokumentacji 
przetargowej i protokołu z przetargu, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa (obowiązek archiwizacyjny), 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem, a także ma  Pan/Pani 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest dobrowolne, ich 
niepodanie będzie skutkowało niemożnością zrealizowania celu określonego w pkt. 3, 

9) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać w sposób zautomatyzowany, 
nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 
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Oświadczenie 
Ja niżej podpisany/nazwa Firmy……………………….………………….………………………….…..,                                                                                                                                             

(adres) 

oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem przedmiotu przetargu i jego stanem technicznym 
lub że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie wnoszę w wyżej wskazanym 
zakresie żadnych zastrzeżeń i uwag. 

………………………………                                                         ………………….………………. 

(data)  (Podpis i pieczęć oferenta) 

          

*Niepotrzebne skreślić
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Uzasadnienie

Burmistrz podejmując decyzję o sprzedaży zbędnego środka majątku powinien, zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym, ogłosić przetarg i powołać komisję przetargową. Zarządzenie dotyczy
sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Szprotawa wraz
z określeniem sposobu ich sprzedaży oraz powołania w tym celu komisji przetargowej. Zgodnie z obowiązującym
stanem prawnym oraz zapisami zarządzenia sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Szprotawa
odbywać się będzie w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego w składzie komisji co najmniej
3 osobowym.

Wydanie zarządzenia w  sprawie sprzedaży autobusu jest konieczne ze względu na obowiązujący stan
prawny i w pełni uzasadnione możliwością uzyskania korzystnej ceny sprzedaży .

Sporządził:

Mirosław Nykiel
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