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WÓJT GMINY ROKIETNICA 
ogłasza 

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 
samochodu pożarniczego marki STAR model P244L    

oraz  JELCZ model 325OS 

NAZWA SPRZEDAJĄCEGO: 
Gmina Rokietnica pow.jarosławski woj.podkarpackie  
NIP: 792-20-32-064, REGON: 650900401 
tel. 16 6221391 

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU PRZETARGU: 
1. Opis samochodu pożarniczego: 

Samochód specjalny Pożarniczy 

Marka: STAR 

Model: P-244L 

Nr identyfikacyjny pojazdu: Pz4404924 

Rok produkcji: 1978 

Nr rejestracyjny: WUM1643 

Masa całkowita: 9238 kg 

Liczba miejsc siedzących: 6 

Data pierwszej rejestracji: 23.02.1979 r. 

Wskazania drogomierza: 36 486 km 

Kolor powłoki lakierniczej: CZERWONY 1 – warstwowy akrylowy 

Liczba osi 2, 4x4 

Pojemność silnika / moc silnika: 6842 ccm / 110Kw (150 KM ) 

   

 
2. Opis motocykla: 

Samochód specjalny  Pożarniczy 

Marka: JELCZ 

Model: 325 OS 

Nr podw. – nadw. 08072 

Rok produkcji: 1984 

Nr rejestracyjny: RJA02344 

Masa całkowita: 14940 kg 

Masa własna: 9050 kg 

Liczba miejsc: 2 

Data pierwszej rejestracji: 14.09.1984 r. 

Wskazania drogomierza: 84 177 km 

Kolor powłoki lakierniczej: CZERWONY 1-warstwowy akrylowy 

Liczba osi: 2, 4x2 /manualna/ 

Pojemność silnika 11100 ccm 149 kW ( 203 KM ) 

 
3. Pojazdy będące przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w miejscowości Rokietnica  (baza SKR) w godz. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
terminu i godziny. 

4. Upoważnionym do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz 
udzielania szczegółowych informacji z zakresu przedmiotu przetargu jest Pan  Witold Szajny – 
tel.16 6221391. 
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CENA WYWOŁAWCZA 

1. Samochód pożarniczy marki  Star P244L – Cena wywoławcza 5.200,00 zł.  
(Słownie: pięć tysięcy dwieście 00/100 złotych). 

 
2. Samochód pożarniczy marki   Jelcz  325OS – Cena wywoławcza 9.100,00 zł.   

(Słownie: dziewięć tysięcy sto 00/100 złotych) 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (TERMIN 
PRZEPROWADZENIA PRZETARGU) 
1. Ofertę należy złożyć Sprzedającemu, siedziba: Urząd Gminy Rokietnica,    

37-562 Rokietnica , pok. nr  21 (sekretariat), w terminie do dnia 30 marca 2016 roku, do godz. 
10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Rokietnica, 37-562 Rokietnica w dniu 30 marca 2016 
r. o godzinie 10:15. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Sprzedającego. 

TRYB PRZTARGU ORAZ WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ 
OFERTA  
1. Tryb przetargu: pisemny przetarg nieograniczony z możliwością aukcji. 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Można złożyć tylko jedną ofertę na każdy z pojazdów będących przedmiotem sprzedaży. 
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
5. Pisemne oferty należy złożyć wg załączonych wzorów stanowiących odpowiednio załączniki  

nr 1 i 2 do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta kupna samochodu 
pożarniczego STAR P244L/ JELCZ 325OS". 

6. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu z pośród ofert nie 
podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu. 

7. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, przetarg zostanie przeprowadzony  
w formie aukcji między tymi oferentami. O miejscu i terminie aukcji zostaną powiadomieni 
oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty. Cena zaproponowana w aukcji musi być wyższa od 
ceny zaproponowanej w ofercie pisemnej. 

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek oferty, 
bez podania przyczyny. 

9. Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
10. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie: http://www.rokietnica.itl.pl/ a także na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rokietnica. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERTY 
1. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym 

miejscu, a także gdy nie zwiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one 
niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić 
do uznania jej za nową ofertę, oferta jest ofertą wariantową.  

2. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi oferenta o odrzuceniu jego oferty. 

Załączniki do ogłoszenia: 
1. Wzór oferty na zakup samochodu pożarniczego marki Star P244L  
2. Wzór oferty na zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325OS 
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 Bożena Gmyrek 


