Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIE NR 191/2020
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA Z DNIA 16.12.2020r

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu
strażackiego marki MAN
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 05-822
Milanówek
2. Miejsce i termin przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822
Milanówek budynek B sala ślubów w dniu 21.12.2020 o godz. 10.15 przez komisje
powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka.
3. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
Po uprzednim uzgodnieniu terminu z P. Sławomirem Wielecińskim pod nr tel.
602 714 294 w siedzibie OSP Milanówek przy ul. Warszawskiej 18 05-822 Milanówek.
4. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
1) Marka i Model –
MAN -12.240 TGL E4 12.0t
2) Numer nadwozia WMAN04ZZ38Y205455
3) Pojemność silnika cm3 - 6871/176kW(239KM)
4) Stan licznika 16292km
5) Skrzynia biegów manualna
6) Data pierwszej rejestracji 2008.01.11
7) Posiada ważne badania techniczne
8) Posiada ważne ubezpieczenie OC
5. Cena wywoławcza wynosi 172 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące
złotych).
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zamkniętej koperty z dopiskiem
„Oferta na zakup samochodu Strażackiego MAN” na dziennik podawczy Urzędu
Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek do dnia 21.12.2020 r. godz.
09.00. W kopercie powinno znajdować się:
1) Oferta ( stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia)
2) Oświadczenie ( stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia)
7. Oferta zostanie odrzucona jeżeli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub
są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień
mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
8. Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana.
9. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia
w ciągu 2 dni od dnia pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty na rachunek
sprzedającego 95 1020 1026 0000 1002 0263 4905
10. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
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12. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
13. Cena za przedmiot przetargu oferowana w złożonych ofertach nie może być niższa niż
cena podana w opisie przedmiotu przetargu.

