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SwinoujScie 17 marca 2021r.

Z AP R O S Z E N I E
do zlo2enia oferty na zakup samochodu

1.. Gmina Miasto Swinouj5cie ul. Wojska Polskiego I/5,72-600 Swinouj5cie (NlP: 855-15-71-

375), kt6rej zadania w zakresie objqtym przedmiotem zaproszenia realizuje Zegluga

Swinoujska ul. Wyb. Wtadyslawa lV 12 w Swinouj6ciu tel.:91- 321 55 45,fax.91.327 9979
zaprasza do zto2enia oferty na:

,,Zakup sqmochodu ciqiorowego bgdqcego wlasnoiciq Gminy Miasta Swinouiicie"

2. Przedmiotem sprzeda2y jest samoch6d Ford Transit 3501 nr rej. ZSW 09620 wraz z

dokumentami i wvposazeniem.

3. Opis przedmiotu zawiera zalqcznik nr 1 do zaproszenia.

4. Miejsce itermin otwarcia ofert:
Dnia 31-03-202L r. o godz, 10,00 w siedzibie Zeglugi Swinoujskiej pok. 6

5. Miejsce itermin, w kt6rym mozna obejrzei samoch6d:

Zachqcamy do dokonania oglqdzin samochodu bqdqcego przedmiotem sprzeda2y przed

zlo2eniem oferty. Oglqdziny sq mo2liwe na placu przy Warsztatach Pogotowia Technicznego

Zeglugi Swinoujskiei przy ul. Rogozi6skiego 4 w SwinoujSciu, po uprzednim uzgodnieniu.

telefonicznym: 531 895 560

6. Termin, miejsce i tryb zlo2enia oferty:

1) Ofertq (zalqcznik nr 2) wrazzzalqcznikami nale2y zloiy( w zaklejonej kopercie.

Koperta musi byc zaadresowana wg. poni2szego wzoru:

ZEGLUGA SWttrtOU.tSt<A ul. Wybrzeze Wtadyslawa lV 1-2, 72-600 Swinouj5cie

,,OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU FORD TRANSIT nr rej. ZSW 09620"

2l Oferty nalezy skladai w dni robocze od poniedzialku do piqtku w godz.7.3O-14.30 nie

p62niej jednak ni2 do dnia 31 marca 2021 roku do godziny 9.00, przy czym za zlo2enie

oferty rozumie siq moment wpfywu oferty, w siedzibie Zeglugi Swinoujskiej ul.

Wyb rze2e Wtadyslawa M2,7 2-600 5wi no uj(cie.

7. Wymagania jakim powinna odpowiadac oferta:

1) Oferta pod rygorem niewazno6ci musi byi sporzqdzona w formie pisemnej.

2) Oferta powinna zawierac:



doktadne oznaczenie podmiotu, doktadne dane adresowe, telefon kontaktowy, Nlp
albo PESEL - je$li oferta pochodzi od osoby fizycznej nieprowadzqcej dzialalno5ci
gospoda rczej,

Oferent nie ma obowiqzku zalqczy( do oferty odpisu z KRS lub informacji z centralnej
informacji o dzialalno6cigospodarczej. Wykonawca w tre(ciformularza ofertowego
zawiera informacjq z odestaniem do strony, z kt6rej Zamawiajqcy mo2e pobrai
wydruk.

oferowanE cenq brutto,

o5wiadczenie Oferenta, 2e dokonal oglqdzin samochodu , zapoznal siq z jego stanem
technicznym, zweryfikowal oznaczenia identyfikujqce samoch6d oraz, 2e przedmiot
w pelni akceptuje lub o5wiadczenie, ze pomimo niedokonania oglqdzin akceptuje
rzeczywisty stan pojazdu i nie wnosi do niego zastrze|ef,
Podpisany wz6r umowy,

Termin zawarcia umowy sprzedazy:

Umowa sprzeda2y zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zeglugq
Swinoujskq, przy czym termin ten nie bqdzie dluzszy ni2 5 dni roboczych od rozstrzygniqcia.

Pozostale informacje:
o Sprzedaiqcy przewiduje mozliwoSi jednokrotnego wezwania do usuniqcia brak6w.
o Jedyne kryterium, wedlug kt6rego nastqpi ocena ofert i wyb6r najkorzystniejszej

oferty stanowi cena brutto. Z oferentem kt6ry zaproponuje najwyzszE cenq zostanie
zawarta umowa sprzedazy,

o Wszelkie koszty zwiqzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Kupujqcy.
. Kupujqcy jest zobowiqzany zaplacii, zgodnie z umowE, cenq nabycia w terminie 7

dni od daty wystawienia faktury VAT.

o Sprzedaiqcy zastrzega sobie prawo odstqpienia od sprzedazy bez podania przyczyny.

l-0. Przekazanie samochodu:
o Wydanie przedmiotu sprzeda2y Kupuiqcemu nastqpi zgodnie z umowE,

niezwfocznie po dokonaniu zaptaty, czyli po wplywie ceny nabycia samochodu na

rachunek ba nkowy Sprzedajqcego.
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NtP 855-14-78'049 REGON fl10504943

Zalqczniki:

- Zalqcznik nr L - Szczeg6towy opis przedmiotu,

-Zalqcznik nr 2 - formularz OFERTOWY,

- Zaiqcznik nr 3 - Protokol zdawczo-odbiorczy samochodu Ford Transit 3501 nr rej. ZSW 09620

- zalqcznik nr 4 - UMOWA SPRZEDAZY SAMOCHODU,



Zalqcznik nr 1

Szczegolowv opis przedmiotu

Rodzaj pojazdu:

Nr rejestracyjny: ZSW 09620

o Marka: FORD o Model: Transit 350L

' TYP: F6/FP
- FNC6/SK . Rok produkcji: 2010
- JXFA2GF'7CCC

. Skrzynia 7 miejsc o Skrzynia biegow manualna 6 bieg6w

o Datapierwszej rejestracji: o VIN: WF0NXXTTFNAY70646
17 .05.2010

. Rodzaj silnika: wysokoprgZny o Przebieg:127 007 km w dniu
doladowany 11.03.2021

o Moc: 115 KM . Rodzaj paliwa: olej napgdowy

. PojemnoSd silnika: 2 402 cm3 o DMC 3490 kg

. Przeglqdtechniczny do 27.10.202I o Masa wlasna: 2l40kg

. dwa komplety ogumionych obrgczy - rr l

(zimoweiletnie)..t-"JoHakholowniczy
o Podloga skrzyni ladunkowej ze o Kolor powloki lakierowej: bialy

sklejki

Stan techniczny pojazdu :

Wyposazenie wngtrza pojazdu i tapicerki kompletne, ze Sladami wieloletniego
uZytkowania. Poszycia zewnqtrzne karoserii z widocznymi Sladami korozji.

Stwierdzone usterki:

. niedomaga uklad odpowietrzenia skrzyni korbowej silnika,



Zalqcznik nr 2

OFERTA

,,ZaKup samochodu cig2arowego Ford Transit 350L nr rejZSW 09620"

lmig i nazwisko (nazwa firmy) adres:

(nazwa firmy, dokladny adres / OFERENTA)

PESEL:

NIP:

Numer CEIDG/KRS:

Tel. kontaktowy:

Ja nizej podpisany oSwiadczam,2e zapoznalem siq z warunkami okre5lonymi w
ogtoszeniu o sprzedazy samochodu Ford Transit Van 3301 nr rej. ZSW X060.

Akceptujg warunki udziatu postqpowaniu, w tym wzor umowy oraz znaiqc i

akceptujqc stan techniczny samochodu skladam ofertg zakupu samochodu
ciqzarowego:

Ford Transit 350L nr rej. ZSW 09620- cena:

zl brutto

Stownie zlotych brutto:

Oswiadczam, iz dokonatem oglgdzin samochodu bgdqcego przedmiotem przetargu,
zapoznalem siq z jego stanem technicznym zweryfikowalem oznaczenia
identyfikujqce samochod oraz ze przedmiot sprzedazy w petni akceptujq .

lub

Oswiadczam, 2e pomimo niedokonania oglgdzin akceptu jq rzeczywisty stan pojazdu i

nie wnoszg do niego zaslrze2e6.*

(* nie potrzebne skre6lic)



Zalqcznik nr 3

ProtokoN zdawczo-odbiorczy samochodu Ford Transit 350L

nr rej. ZSW 09620

1. Przekazujqcy : Zegluga Swinoujska ul. Wybrze2eWladyslawa M2,72-600
SwinoujScie,

reprezentowana przez:

2. Odbierajqcy:

3. Przedmiot przekazania: samoch6d Ford Transit 350L nr rej. ZSW 09620 wraz z
dokumentami i wyposaZeniem,

4, Przekazano dokumenty i wyposaZenie pojazdu:

1 ) dowod rejestracyjny,

2) karla pojazdu,

3) kluczyk - szt. 1

4) koto zapasowe - szt. 1

5) opona zimowa na obrgczy stalowej - 4 kpl

5) radio,

6. Miejsce idata wydania : S inoujScie, dnia

Kupujqcy potwierdza wydanie w/w pojazdu oraz odbior w/w dokument6w i

wyposazenia pojazdu.

2021 roku

podpis Kupujqcego podpis Sprzedajqcego



Zalqcznik nr 4

U MOWA S PRZEDAZV SNTWOCH ODU

zawarla w dniu 2021 roku w Swinoujsciu pomiqdzy:

Gminq Miastem SwinoujScie, ul. Wojska Polskiego 115,72-600 Swinouj6cie, NIP:

8551571375, ktorej zadania w zakresie objqtym umowq wykonuje Zegluga
Swinoujska,Wybrzeze Wtadyslawa M2, 72-600 SwinoujScie,

reprezentowanA przezDyrektora Zeglugi Swinoujskiej Pana Pawla Szynkaruka (na

mocy udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Swinouj6cie pelnomocnictwa Nr WO-
KP.0052.4 .2018 z dnia 02 stycznia 2018r.),

zwanE w czg6ci dalszej umowy ,,Sprzedajqcym"

posiadajqcy numer NIP , REGON zwanym w czQscl

dalszej umowy,,Kupujqcym"

s1
1 . Przedmiotem umowy jest sprzeda| samochodu ciqzarowego Ford Transit 350L

nr rej. ZSW 09620 zwanego dalej pojazdem.
2, Szczegolowy opis przedmiotu umowy zawierazalqcznik numer 1 do umowy.

s2
1. Sprzedajqcy oSwiad cza, 2e pojazd stanowi jego wytqcznq wtasnoSc.

2. Sprzedajqcy o5wiad cza, Ze w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jako wta5ciciel

wskazana jest Zegluga Swinoujska.

3. Sprzedajqcy o6wiadcza, 2e poiazd jest wolny od wad prawnych, w

szczegolno6ci nie loczy sig zadne postgpowanie, kt6rego przedmiotem jest

pojazd oraz nie stanowi on przedmiolu zabezpieczenia.

s3
1. Kupujqcy o5wiadcza ,2e znany jest mu rzeczywisty stan techniczny pojazdu, nie

zglasza do niego zaslrzelen iw pelni go akceptuje.
2. Kupujqcy zweryfikowal oznaczenia identyfikujqce pojazd i potwierdza ich

prawidlowoSc.



s4
1. Sprzedajqcy sprzedaje, a Kupujqcy kupuje pojazd, opisany w S 1 za cenq

zt brutto (slownie: zt brutto),
zgodnie z oferlq, ktora stanowi zalqcznik nr 2 do umowy.

2. Podstawq zaplaty ceny bgdzie faktura VAT wystawiona pzez Sprzedajqcego
w dniu zawarcia umowy.

3. Kupujqcy dokona zaplaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedajqcego
wskazany w fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

4. Dniem zaplaty jest dzien wptywu kwoty na rachunek bankowy
Sprzedajqcego.

s5
1. Wydanie pojazdu Kupujqcemu nastqpi niezwlocznie po dokonaniu przez

Kupujqceg o zaplaty ceny.
2. Sprzedajqcy przekazuje Kupujqcemu dokumenty dotyczqce pojazdu.
3. Z czynno6ci wydania pojazdu zostanie sporzqdzony protokol odbioru,

ktorego wzor stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszej umowy.

s6
Sprzedajqcy zastrzega sobie prawo odstqpienia od umowy w przypadku, gdy Kupujqcy
nie dokona terminowo zaplaty ceny, przy czym o6wiadczenie woli o odstqpieniu od

umowy powinno nastqpic w formie pisemnej i zloZone w terminie 30 dni od daty
zaistnienia podstawy odstqpienia.

s7
W razie odstqpienia od umowy ptzez Sprzedajqcego lub Kupujqceg o z ptzyczyn
le2qcych po stronie Kupujqcego, Kupujqcy zaplaci Sprzedajqcemu karg umownq w
wysokoSci 50% ceny brutto okre6lonej w S 4 ust. 1.

s8
Strony ustalajq, ze wszelkie koszty zwiqzanezzawarciem niniejszej umowy ponosi

Kupujqcy.

se

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno6ci



s10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstale na tle realizagi niniejszej umowy rozstrzygac bgdzie

wtaSciwy miejscowo Sqd Rejonowy dla Sprzedajqcego.
3, Zalqczniki do umowy stanowiq integralnq czgsc umowy.

1. Ze strony Sprzed

s11
ajqcego osobq bezpo6rednio odpowiedzialnq za realizaQg

umowy jest

2. Zestrony Kupujqcego osobq bezpo6rednio odpowiedzialnq za realizailg umowy

jest

s12
Niniejszq umowg sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach. dwa

egzemplarze dla Sprzedajqcego i jeden egzemplarz dla Kupujqcego,

Kupujqcy Sprzedajqcy

ZAr_{CZNrKr:

1) Szczegolowy opis przedmiotu,
2) Oferta nazakup samochodu cigZarowego Ford Transit 350L nr rej. ZSW 09620,
3) Protokol zdawczo-odbiorczy samochodu,
4) Petnomocnictwo Dyrektora Zeglugi Swinoujskiej Pana Pawla Szynkaruka,


