
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kościerzyna 

Nr 33/2021 z dnia 10.05.2021 r. 

 

Wójt Gminy Kościerzyna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 maja 2021 r. o 

godz. 9.30 odbędzie się publiczny II przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu 

służbowego VOLKSWAGEN Transporter T5 TDi MR 10 E5 3.0t wersja Caravelle 

Trendline Nr rej. GKS88A5 

 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Kościerzyna - Urząd Gminy Kościerzyna ul. 

Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, NIP 591568498  REGON 191675184 tel. 58 686 59 80  e-

mail: ug@koscierzyna.pl, www.koscierzyna.pl 

2. Przedmiot przetargu: Samochód osobowy marki VOLKSWAGEN Transporter T5 TDi MR 

10 E5 3.0t wersja Caravelle Trendline  

  o następujących danych technicznych: 

Rok produkcji: 2012 

Data pierwszej rejestracji: 27.02.2012 r. 

Nr rejestracyjny: GKS 88A5 

Nr identyfikacyjny (VIN): WV2ZZZ7HZCH088653 

Kolor nadwozia: grafitowy 

Opis rodzaju pojazdu: przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 

Pojemność/moc silnika: 1968 ccm / 103kW(140KM) 

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym 

Rodzaj nadwozia: mikrobus 4 drzwiowy 8+1 osobowy 

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 6 biegowa 

Przebieg: 235850 km 

Badania techniczne ważne do: 26.03.2022 r. 

W załączeniu opinia wyceny samochodu Nr 281/GDP/2021 

 

3. Tryb przetargu: Przetarg pisemny nieograniczony- ofertowy. 

 

4. Cena wywoławcza wynosi: 41 000,00 zł/brutto 

Cena wywoławcza jest ceną minimalną jaką oferent może zaproponować. 

5. Oferta: 

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać 

następujące dane oferenta: 

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy, 

2) miejsce zamieszkania (siedziba), 

3) numer telefonu (zaleca się), 

4) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem 

PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi 

podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów 

podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, 

5) datę sporządzenia oferty, 

6) oferowaną cenę, 



7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami 

przetargu, 

8) dowód wpłacenia wadium. 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych. 

6. Wadium: 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł 

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

Urzędu Gminy Kościerzyna nr 36 8328 0007 2001 0007 5516 0004. Przez wniesienie wadium 

rozumie się wpływ środków na konto Urzędu Gminy Kościerzyna najpóźniej w terminie do 

dnia 18 maja 2021 r. do godz.9.00. (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).  

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu 

wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który 

wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie 

zaliczone na poczet ceny. 

 

7. Miejsce, termin i tryb złożenia oferty: 

Oferty pisemne należy przesłać pod wskazany poniżej adres lub złożyć w terminie do dnia 18 

maja 2021 r. do godz. 900 w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca 

ul. Strzelecka 9, w godzinach pracy Urzędu w zaklejonej nieoznaczonej  kopercie, 

zaadresowanej na adres:  

Urząd Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9, 83 – 400 Kościerzyna z napisem:  

"II pisemny przetarg ofertowy  na sprzedaż samochodu marki  

VOLKSWAGEN Transporter T5 TDi MR 10 E5 3.0t wersja Caravelle 

Trendline Nr rej. GKS88A5. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. 
Dokumentację przetargową  (formularz ofertowy, wzór umowy)  można pobrać na stronie 

internetowej www.koscierzyna.pl/bip  lub w siedzibie sprzedawcy w Urzędzie Gminy 

Kościerzyna  w Biurze Obsługi Mieszkańca  ul. Strzelecka 9,83 – 400 Kościerzyna.  

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni. 

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który 

nie wniósł wadium, 

2) nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby 

prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18 maja 2021 r. o godz. 9.30 , na sali posiedzeń  Urzędu 

Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9. 

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

 Urząd Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9,83-400 Kościerzyna. 

http://www.koscierzyna.pl/bip


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

9:00-13:00,  po uprzednim powiadomieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu: Andrzej Toczek 

tel. 601662712. 

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż 

samochodu bez podania przyczyny. 

11. Inne informacje: 

      1) Cena wywoławcza wynosi 41000,00 zł./czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100/ 

 

      2) Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po  

           pozytywnym zakończeniu przetargu. 

 

3) Sprzedający wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone 

w ogłoszeniu i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem 

przetargu, 

4) w przypadku zaoferowania równorzędnych ofert o najwyższej wartości przez 

więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona 

licytacja ustna. Licytacja ustna zostanie przeprowadzona w tym samym dniu tj. 18 

maja 2021 r. o godz. 10.00 na Sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna pomiędzy 

oferentami, którzy zaoferowali równoważne oferty o najwyżej wartości. Podczas 

licytacji ustala się postąpienie w wysokości 100 zł brutto, 

5) stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia licytacji, 

6) oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane, 

7) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość 

wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy sprzedaży pod rygorem utraty 

wadium,  

8) data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po 

wyłonieniu Nabywcy, przy czym ustala się termin podpisania umowy nie później jak 02  

czerwca 2021 r. godz.8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-

400 Kościerzyna, pokój nr ……. 

9) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy 

kupna-sprzedaży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kościerzyna 

Nr: 33/2021 z dnia 10.05.2021 r. 

 

 

REGULAMIN 

pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu 

 

§ 1. 

Organizatorem pisemnego  przetargu nieograniczonego ofertowego, zwanego dalej " 

przetargiem" jest Wójt Gminy Kościerzyna. 

§ 2. 

Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego. 

§ 3. 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł 

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

Urzędu Gminy Kościerzyna nr 36 8328 0007 2001 0007 5516 0004 i dołączenie do oferty 

dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 

środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kościerzyna. 
2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. 

3. Wadium złożone przez nabywcę zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu. 

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

jako Nabywca, 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 zaznaczając, że jest to II przetarg  i 

podaje do wiadomości: 

1) przedmiot przetargu, 

2) cenę wywoławczą, 

3) wysokość wadium, 

4) termin uiszczenia ceny nabycia, 

5) 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. Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu. 

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

sprzedaży. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane, 

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

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

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

podpisaniu umowy. 

§ 7. 

1. W przypadku zaoferowania równorzędnych ofert o najwyższej wartości przez więcej 

niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna. 

Licytacja ustna zostanie przeprowadzona w tym samym dniu pomiędzy oferentami, którzy 



zaoferowali równoważne oferty o najwyższej wartości. Podczas licytacji ustala się 

postąpienie w wysokości 100 zł brutto, 

2. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia licytacji, 

 

§ 8. 

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) imię i nazwisko,  miejsce zamieszkania oferentów lub pełną nazwę i siedzibę oferentów 

wraz ze wskazaniem oferowanej ceny nabycia, 

e) najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu, 

f) imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego nazwę i siedzibę, 

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

h) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzonego przetargu 

i) wzmiankę o odczytaniu protokołu. 

j) podpis przewodniczącego Komisji  i członków komisji przetargowej.. 

 

§ 9. 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez 

podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kościerzyna 

Nr: 33/2021 z dnia 10.05.2021 r. 

 

UMOWA SPRZEDAŻY 

 

Zawarta w dniu …………… 2021 r. w Kościerzynie pomiędzy Gminą Kościerzyna w imieniu 

której działa: 

1. Grzegorz Piechowski - Wójt Gminy 

z kontrasygnatą Elżbiety Moskal – Skarbnika Gminy 

zwanym dalej „Sprzedającym” a 

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

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

Zwanym w treści umowy „Kupującym” 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

Marka/model/typ Volkswagen Transporter T5 Caravelle Trendline, rok produkcji 2012. 

Nr identyfikacyjny (VIN) WV2ZZZ7HZCH088653 

Nr rejestracyjny GKS 88A5 

Przebieg: 235850 km 

§ 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: .................................................................. 

którą należy wpłacić na nr konta………………………………………………………….. 

§ 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, w tym 2 kluczyków, dowodu rejestracyjnego, 

karty pojazdu, … 

§ 5 

1. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych. 

2.  Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej umowy 

i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 
3.Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich 

żadnych zastrzeżeń. 

§ 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 Kościerzyna 

Nr: 33/2021 z dnia 10.05.2021 r. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

         

………………………………………… 

        (imię i nazwisko/nazwa firmy)  

………………………………………… 

………………………………………… 

(miejsce zamieszkania/siedziby firmy Oferenta) 

tel…………………fax …………….  

e-mail…………………………… 

NIP …………………………. 

REGON …………………….. 

 

URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA 

ul. STRZELECKA 9 

83 – 400 KOSCIERZYNA 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące przetargu na:  

"sprzedaż samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 TDi MR 10 E5 3.0t wersja 

Caravelle Trendline Nr rej. GKS88A5"  

oświadczam/-my, że zapoznałem/-liśmy się z warunkami postępowania przetargowego 

określonego w ogłoszeniu, przedmiotem sprzedaży oraz z treścią wzoru umowy.  

 

Akceptuję/-my w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz składam/-my ofertę 

zakupu: 

samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 TDi MR 10 E5 3.0t wersja Caravelle 

Trendline Nr rej. GKS88A5 

 

na kwotę brutto……………………….. zł……………… groszy  

 

(słownie:…………………………………………………………………………………….. ).  

 

l. W załączeniu dołączam/-my dowód wpłaty kwoty wadium.  

 

2. Wyrażam/-my zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod 

względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.  

 

3. Uważam/-my się związany/-ni niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty rozstrzygnięcia 

przetargu .  

 

 

 

……………………….., dnia …………………………   …………………… 

Podpis 



 
 

  

 
 

 

 

Rezygnacja nabywcy z OC 

Kościerzyna , dnia ___ /_ _ /_ _ 

 

DANE NABYWCY 

 

Imię i nazwisko/nazwa: …………………………. 

…………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Umowa kupna-sprzedaży/faktura/protokół 

przekazania* z dnia ____/__/__ 

DANE ZBYWCY 

 

Nazwa: Gmina Kościerzyna 

 

Urząd Gminy Kościerzyna 

Adres: 83-400 Kościerzyna 

Ul. Strzelecka 9 

 

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. z 2018 r.,  poz. 473, ze zm.) 

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

dotyczącej 

pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 TDi MR 10 E5 3.0t wersja Caravelle 

Trendline Nr rej. GKS88A5 

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

pojazdem. 

 

 

 

 

 

 Kościerzyna, dnia ___/_ _/ __       

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

          podpis Nabywcy 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

                         


