
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2020 

WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia 

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego 

marki Mercedes-Benz 

 

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.                

z 2020 r., poz. 713) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochód 

specjalny pożarniczy marki Mercedes-Benz, rok produkcji 1985, cenę wywoławczą ustala się 

w wysokości  30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

 

§ 2. W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu 

specjalnego pożarniczego marki Mercedes-Benz powołuje się komisję w następującym 

składzie: 

 

Przewodniczący Komisji       - Edward Krumplewski 

Członek Komisji                    - Elżbieta Hubar 

Członek Komisji                    - Joanna Burban 

Członek Komisji                    - Wojciech Kubusiak 

  

§ 3. Warunki przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż specjalnego 

pożarniczego marki Mercedes-Benz określone zostały w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

          

 

        WÓJT 

            (-) Jerzy Ulbin 

 

 

          

  

          

 

            

 

 

 

 



 

 
           Załącznik 

                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 0050.62.2020 

                                                                                                                                            Wójta Gminy Dobromierz 

                                                                                                                                             z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

 

WARUNKI PRZEPROWADZENIA PRZETARGU 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego 

marki Mercedes-Benz 

 

 

Dane identyfikacyjne pojazdu: 

1. Marka: Mercedes-Benz 

2. rok produkcji: 1985 

3. Nr rejestracyjny: DSW 09937 

4. Przebieg: 85 518 km 

5. Liczba miejsc: 6 

6. Ładowność: 4620 kg 

7. Kolor: czerwony 

8. Data I rejestracji: 20.10.2009. 
 

Auto posiada maszt oświetleniowy pneumatyczny, lampy LED dwa panele, oświetlenie 

ostrzegawcze ledowe firmy STROBOS, modulator głosu firmy STROBOS, zbiornik na wodę 

pojemność 2800l, autopompa, szybkie natarcie, skrzynia biegów automatyczna, auto sprawne 

technicznie w podziale bojowym. 

 

Cena wywoławcza wynosi 30.000 zł brutto. 

Minimalna stawka postąpienia wynosi 100 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Dobromierz, 

Plac Wolności 24, sala ślubów. 

 

Informacje telefoniczne w sprawie przedmiotu przetargu:  Wojciech Kubusiak tel. 74 

8586217 wew. 27, Daniel Szewczyk tel. 607967484 

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu 

lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

Przetarg jest skuteczny jeżeli nastąpiło przynajmniej jedno postąpienie powyżej kwoty 

wywoławczej. 

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód osobisty, a 

osoba reprezentująca osobę prawną stosowane pełnomocnictwa, dowód osobisty oraz 

aktualny wypis z rejestru sądowego. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu 

składają oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu. 
 

 

WÓJT 

            (-) Jerzy Ulbin 

 


