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Regulamin 

Pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu strażackiego 

będącego własnością Gminy Milanówek marki MAN, nr rej WGM 70WV 

§1 

Przedmiotem przetargu będzie samochód strażacki będący własnością Gminy Milanówek 

marki MAN, nr rej WGM 70WV, rok produkcji 2007 – samochód dotychczas użytkowany 

przez jednostkę OSP Milanówek. 

§2 

Przetarg prowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Burmistrza Miasta 

Milanówka Zarządzeniem Nr 191 z dnia 16.12.2020 r. 

§3. 

1. Przetarg na sprzedaż samochodu ma formę przetargu ofertowego  nieograniczonego. 

2. Jedynym kryterium przetargu jest cena. 

3. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi: 172 000,00 zł (sto siedemdziesiąt dwa 

tysiące złotych ). 

§4. 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej na dziennik 

podawczy Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek. 

2. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu 

Strażackiego MAN”  należy składać na dziennik podawczy Urzędu Miasta Milanówka, ul. 

Kościuszki 45, 05-822 Milanówek do dnia 21.12.2020 r. godz. 09.00. W przypadku nadania 

oferty pocztą, liczy się data wpływu oferty  do urzędu. 

3. Każda oferta powinna zawierać: 

1) Nazwisko i Imię / Nazwa Oferenta, 

2) Adres zamieszkania oferenta lub siedziba firmy, 

3) PESEL/NIP,REGON, 

4) Oferowaną ceną za przedmiot przetargu ( nie niższą ni kwota minimalna), 

5) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.  
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§ 5 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 

45 05-822 Budynek B sala ślubów w dniu 21.12.2020 o godzinie 10.15. Przy otwarciu 

dopuszcza się obecność oferentów. 

2.  W przypadku dwóch równorzędnych cenowo ofert ( dotyczy tylko ofert 

najkorzystniejszych) oferenci zostaną wezwani do złożenia  - w wyznaczonym przez 

komisję terminie – ofert dodatkowych. 

3. Zwycięzcą zostanie osoba oferująca najwyższą kwot. 

4. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie 

Miasta Milanówka w terminie ustalonym przez sprzedającego ( nie dłuższym niż 7 dni 

od otrzymania zawiadomienia). 

5. Przekazanie samochodu nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym po dokonaniu 

przez oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Urzędu Miasta Milanówka 

podanym w ogłoszeniu o przetargu. 

§6 

1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia przetargu. 

2. Jeżeli w podanym terminie nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta nie przekroczy 

ceny minimalnej, przetarg zostanie unieważniony. 


