
Drużbice, dnia 31 stycznia 2018r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu strażackiego
Wójt Gminy Drużbice zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup 

pojazdu pożarniczego marki  star 244l (jelcz 008) 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Gminy Drużbice
Drużbice 77A
97 – 403 Drużbice

2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

Marka i typ: Star 244L (Jelcz 008) 

Nr rejestracyjny: PTP 104D

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny – pożarniczy GBM 8/8

Rok produkcji: 1987

Data pierwszej rejestracji: 17.11.1987 r.

Przebieg: 20 000 km

Pozostałe informacje: 

• Samochód posiada uszkodzony zbiornik na wodę o pojemności 2500 litrów. 

• Silnik uszkodzony (brak możliwości uruchomienia). 

• Brak ważnego badania technicznego (do 18.01.2018r.). 

• Pojazd częściowo zdekompletowany, bez motopompy.

• Oryginalne ogumienie ok 50%.

•  Aktualne ubezpieczenie OC+NW.

• Odbiór pojazdu na własny koszt i we własnym zakresie.

• Całość  zaoferowanej  ceny  winna  być  wpłacona  na  konto  Urzędu  Gminy  Drużbice
przelewem przed odbiorem samochodu.

3. Miejsce i termin oględzin pojazdu:

W  celu  dokonania  oględzin  pojazdu  oraz  uzyskania  dodatkowych  informacji  prosimy
kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 513- 150 – 015 (P. Maciej Olejnik) .

Pisemne oferty z ceną należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A,
97 – 403 Drużbice (pok. nr 10). Termin składania ofert do dnia 14.02.2018 roku.

Urząd Gminy w Drużbicach zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru ofert bez podawania
przyczyny. 



Załącznik nr 1

dnia ...…………… 2018 r.
         Dane dot. oferenta:

…............................................
                                 imię

…………………....................
                             nazwisko

…………………....................
                               adres

…………………....................
                           nr telefonu

Wójt Gminy Drużbice
                                                                                      Drużbice 77A

                                                                                            97- 403 Drużbice

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zakup POJAZDU SPECJALNEGO

POŻARNICZEGO STAR 244L (JELCZ 008) PTP 104D.

1. Oferuję zakup samochodu STAR 244L zgodnie z ogłoszeniem o sprzedaży jw. za kwotę:

…….........................…….. zł

   (………………………………………………………………………………………………zł)

                                                                                                             słownie

2. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki 

akceptuję.

3. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Urzędu Gminy Drużbice Bank 

Spółdzielczy 90 8965 0008 2001 0059 8044 0001.

..…………......………………………………..
                                                                                                                                  (Imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta


