
 

OGŁOSZENIE 

o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu 

WÓJT GMINY NOZDRZEC, OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA 

SPRZEDAŻ SAMOCHODU TERENOWEGO MARKI LAND ROVER DEFENDER 

stanowiący mienie Gminy Nozdrzec 

 

1. Sprzedający:  

Gmina Nozdrzec, 224 Nozdrzec 36-245 

2. Przedmiot sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód terenowy marki LAND ROVER Defender 2.5 TD 

MR’94 90 TDi 

Numer rejestracyjny: RBR 07MS 

Numer VIN: SALLDHMF8MA941848 

Data pierwszej rejestracji: 1994/06/22 

Data ważności badania technicznego: 2023/10/04 

Wskazanie drogomierza: 334087 km 

Okres eksploatacji pojazdu (94/06/22-22/10/06): 339 miesięcy 

Dopuszczalna masa całkowita: 3050 kg 

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe, 5 osobowe 

Konstrukcja: rama 

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym 

Pojemność / Moc silnika: 2495 ccm / 83kW (113KM) 

Doładowanie: Turbosp. z chłodn. Powietrza 

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów: 4 / rzędowy / 10 

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 

Rodzaj napędu: AWD (4x4) 

3. Wartość pojazdu: 

Wartość pojazdu oszacowana została na podstawie wyceny rzeczoznawcy. 

Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 70 000,00 zł brutto 

Wartość netto: 56 910,57 zł  

Wartość podatku VAT (23%): 13 089,43 zł  

Wartość brutto: 70 000,00 zł  

Słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 



4. Wadium: 

Wysokość wadium w przedmiotowym postępowaniu wynosi – 3 000,00 zł (słownie: trzy 

tysiące złotych 00/100) 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek Gminy Nozdrzec: 

Bank Spółdzielczy w Dynowie/ Oddział Nozdrzec 

Nr: 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 

W tytule należy podać adnotację: „Wadium – Land Rover Defender” 

Wadium powinno zostać uiszczone w terminie do 04.11.2022 r. do godz.: 12:00. O uznaniu 

wadium za poprawnie wpłacone decyduje termin uznania ww. kwoty na rachunku bankowym.  

Wadium zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia przetargu, a uczestnikowi, który 

wygrał, wadium zaliczane jest na poczet ceny pojazdu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie 

uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.  

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.11.2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 10:00 w siedzibie 

Urzędu Gminy w Nozdrzcu, Nozdrzec 224 (pokój nr 3 – sala narad) 

6. Inne informacje: 

▪ Każdy uczestnik biorący udział w przetargu oświadcza, iż zna stan przedmiotu przetargu  

i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. 

▪ Oświadczenie woli w imieniu przetargu może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez 

niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem. 

▪ Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich 

zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. 

▪ Osoba prowadząca przetarg otwiera go podając do wiadomości charakterystykę 

przedmiotu przetargu oraz cenę wywoławczą. 

▪ Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo 3-krotnego 

wywołania nie ma dalszego postąpienia. 

▪ Postąpienie nie może wynosić mniej niż 100,00 zł, a o jego ostatecznej wysokości 

decydują uczestnicy. 

▪ Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje obowiązywać, gdy inny uczestnik 

zaoferuje cenę wyższą. 

▪ Po ustaniu zgłoszenia postąpień, osoba prowadząca przetarg uprzedza uczestników, że po 

trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną 

przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tę cenę i zamyka przetarg – ogłaszając nazwisko  

i imię osoby, która przetarg wygrała. 

▪ Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. 

▪ Osoba przeprowadzająca przetarg sporządza protokół z przetargu. 



▪ Uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest przystąpić do zawarcia umowy kupna 

– sprzedaży w terminie do 7 dni od dnia przetargu, w przeciwnym przypadku traci 

wpłacone wadium. 

▪ Każdy uczestnik przetargu jest zobowiązany do przedłożenia komisji przetargowej 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę 

Nozdrzec (wzór zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy w dzień przetargu). 

▪ Załączniki do niniejszego ogłoszenia stanowią: 

1) Projekt umowy sprzedaży samochodu; 

2) Projekt protokołu przekazania samochodu; 

3) Dokumentacja zdjęciowa samochodu; 

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód będący przedmiotem 

sprzedaży: 

Samochód terenowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie parkingu przy 

Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, adres: 36-245 Nozdrzec 224, w poniedziałek, wtorek oraz 

czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, w środę od godz. 7:30 do 16:30, w piątek od godz. 

7:30 do godz. 14:30. 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu można uzyskać na stronie 

internetowej www.nozdrzec.pl – BIP oraz w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. Nr 27, nr tel. 13 

43 98 020, wew. 36. 

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 

Nozdrzec, dnia 17.10.2022 r.  

 

    Stanisław Żelaznowski 

    /-/ 

Wójt Gminy Nozdrzec 

   (podpis Kierownika Zamawiającego 

 lub osoby upoważnionej) 

 

http://www.nozdrzec.pl/

