
ZARZĄDZENIE  Nr VII/119/2015 

WÓJTA GMINY TARNÓW 

z dnia 02 lipca 2015 r. 

w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Citroen Berlingo. 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1. 

Przeznaczam do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja) samochód 

osobowy marki Citroen Berlingo 1.6, rok produkcji 2008, o numerze rejestracyjnym KT 69265, 

będący własnością Gminy Tarnów. 

§ 2 

1. Ustalam cenę wywoławczą samochodu o którym mowa w § 1 Zarządzenia na kwotę 

16 000,00 zł brutto.  

2. Ustala się treść ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

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

niniejszego  zarządzenia. 

§ 3 

 Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję Przetargową w składzie 

1. Kazimiera Kleszcz– Przewodniczący Komisji, 

2. Daniel Beściak – członek Komisji, 

3. Mariusz Sopala – członek Komisji. 

§ 4 

Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie licytacji i sporządzenie protokołu z 

przebiegu przetargu. 

§ 5 

Pojazd zostanie przekazany nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto 

bankowe Urzędu Gminy Tarnów w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.  

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów  

Nr:VII/119/2015 z dnia 02 lipca 2015r.

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 14 lipca2015 r. o godz. 

11:00 odbędzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu służbowego 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Gmina Tarnów - Urząd Gminy Tarnów 

ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów 

tel.14 688 01 45   fax 14 688 01 30 

e-mail: urząd@gmina.tarnow.pl 

www.gmina.tarnow.pl 

2. Przedmiot przetargu: 

Samochód osobowy marki Citroen Berlingo II 1.6 16V HDI o następujących danych technicznych: 

Rok produkcji:     2008 

Data pierwszej rejestracji:   09.07.2008 r. 

Nr rejestracyjny:    KT 69265 

Nr identyfikacyjny (VIN):   VF77J9HZC67650521 

Kolor nadwozia:    żółty 

Pojemność/moc silnika:   1560 cm ³,  81 KW, 110 KM 

Rodzaj silnika:    diesel 

Rodzaj nadwozia:    kombi (uniwersalne) (5-drzwiowy) 

Rodzaj skrzyni biegów:   manualna 5 -biegowa 

Przebieg:     223 000 km 

Badania techniczne ważne do:  19.08.2015 r. 

 

 Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, garażowany, 

posiadający wszystkie niezbędne przeglądy techniczne. W wyposażeniu dodatkowym auto posiada:  

- ABS+EBD+ system wspomagania nagłego hamowania, drzwi boczne przesuwne, Klimatyzacja 

automatyczna+ przednia szyba atermiczna, immobilaizer, kolumna kierownice regulowana, 

komputer pokładowy, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, pełnowymiarowe koło zapasowe, 

światła przeciwmgielne przednie, centralny zamek.  

3. Tryb przetargu:  

Przetarg ustny (licytacja). 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  1 600,00 zł                        

(słownie złotych: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy Tarnów  nr  51 8589 0006 0250 0926 0360 0003  (dowód wpłaty wadium 

należy okazać prze przystąpieniem do przetargu). 



6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Licytacja odbędzie się w dniu 14 lipca r. o godz. 11 °°, w sali konferencyjnej pokój 207 IIp.  w 

Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19. 

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

Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnów 

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach                      

pracy Urzędu (poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-15:30) po uprzednim powiadomieniu 

telefonicznym. 

Osoba do kontaktu: Daniel Beściak tel. 14 688 01 45  lub 796 006 645. 

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż 

samochodu bez podania przyczyny. 

9.Inne informacje: 

1. Cena wywoławcza wynosi 16 000,00 zł./Szesnaście tysięcy złotych 00/100--- 

2. Kwota postąpienia nie niższa niż 160,00 zł.  

3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym 

zakończeniu przetargu. 

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego 

wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium. 

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-

sprzedaży. 

  

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów  

Nr:VII/119/2015 z dnia 02 lipca 2015r 

REGULAMIN  

przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja) na sprzedaż samochodu 

§ 1.  

Organizatorem ustnego przetargu, zwanego  dalej " przetargiem"  jest Wójt Gminy 

Tarnów. 

§ 2.  

Przetarg na sprzedaż pojazdu  ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacji). 

§ 3.  

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  1 600,00zł 

(słownie złotych: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy Tarnów  nr  51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 i okazanie komisji 

przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa 

się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Tarnów. 

2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. 

3. Wadium złożone przez nabywcę może zostać zaliczone na poczet ceny zakupu. 

4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, 

uchyli się od zawarcia umowy. 

§ 4.  

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

przewodniczącego. 

§ 5.  

Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg w drodze publicznej 

licytacji  zaznaczając , że jest to przetarg I i podaje do wiadomości: 

1) przedmiot przetargu, 

2) cenę wywoławczą, 

3) wysokość wadium, 

4) minimalne postąpienie w wysokości 160,00 zł. 

5) termin uiszczenia ceny nabycia, 

6) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu , które zaszły po 

ogłoszeniu  przetargu.  Przewodniczący Komisji sprawdza osoby, które wpłaciły wadium 

i stawiły się celem wzięcia udziału w przetargu.  Po wyżej wymienionych czynnościach 

odczytuje listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu. 



§ 6.  

 1. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu. 

2. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej samochodu przeznaczonego do 

sprzedaży. 

3. Przewodniczący Komisji  Przetargowej objaśni zasady zgłaszania ofert i uprzedził, że 

po trzecim obwieszczeniu, najwyższej ceny dalsze postąpienia nie będą przyjęte, (po trzecim 

obwieszczeniu zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą 

cenę). 

4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia  niezwłocznie po wygraniu przetargu, 

w terminie nie dłuższym niż 3  dni robocze od przeprowadzenia przetargu. 

5. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia oraz 

podpisaniu umowy. 

§ 7.  

Komisja przetargowa sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać: 

a) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu, 

b) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 

c) wysokość ceny wywoławczej, 

d) najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu, 

e) imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę, 

f) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet przetargu, 

g) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzonego przetargu 

h) wzmiankę o odczytaniu protokołu.   

Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuję przewodniczący i członkowie komisji 

przetargowe. 

§ 8.  

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie 

bez podania przyczyny. 

 

  



 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów  

Nr:VII/119/2015 z dnia 02 lipca 2015r.  

 

UMOWA  SPRZEDAŻY  

 

Zawarta w dniu   …………… 2015 r. Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów  w imieniu 

której działa: 

 

1. Pan mgr  Grzegorz Kozioł                - Wójt Gminy  

 przy udziale Pani mgr  Ireny Podraza – Skarbnika Gminy 

zwanym dalej „Sprzedającym” a 

 

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

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

Zwanym w treści umowy „Kupującym” 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

Marka/model/typ Citroen Berlingo II 1.6 16V HDI  rok produkcji 2008r. 

Nr identyfikacyjny (VIN)SUL VF77J9HZC37350521 

Nr rejestracyjny KT 69265 

 

§ 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 wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi kupujący. 

 

§ 7 

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

zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla 

Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego. 

 

 

SPRZEDAJĄCY        KUPUJĄCY 

 

  



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów  

Nr:VII/119/2015 z dnia 02 lipca 2015r. 

Rezygnacja nabywcy  z OC 

 

Tarnów , dnia ___ /_ _ /_     _ 

                                                                                                         

DANE NABYWCY 

Imię i nazwisko/nazwa: …………………………. 

…………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Umowa kupna-sprzedaży/faktura/protokół 

przekazania* z dnia ____/__/__ 

 

 DANE ZBYWCY  

Nazwa: Gmina Tarnów 

             Urząd Gminy Tarnów 

 

Adres: 33-100 Tarnów 

           Ul. Krakowska 19 

 

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 o ubezpieczeniach 

obowiązkowych  

(Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152) 

wypowiadam z dniem    ___/_ _/_    _     umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

dotyczącej  

pojazdu marki   Citroen Berlingo nr rej.  KT 69265           

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

pojazdem. 

 

Tarnów, dnia ___/_  _/      __ ............................................ 

        podpis Nabywcy 

 

*niepotrzebne skreślić 


