
Załącznik do Regulaminu rokowań 

Godziesze Wielkie, dnia 13 lipca 2021 r. 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie 

zaprasza do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego 

§ 1. 1. Przedmiotem rokowań jest sprzedaż pojazdu marki Fiat DUCATO 2,5T, stanowiący własność 

Gminy Godziesze Wielkie. 

Dane o pojeździe: 

1) rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy 3,5 t, 

2) rodzaj nadwozia: Autobus 16 osobowy , 

3) nr rejestracyjny: PKA 36MH, 

4) nr VIN: ZFA23000005385927, 

5) rok produkcji: 1997 r., 

6) data pierwszej rejestracji: 26.09.1997 r., 

7) ważność ubezpieczenia OC: 23.03.2022 r., 

8) ważność przeglądu: 26.07.2021 r., 

9) pojemność silnika: 2 500,00 cm
3
/85 kW (116 KM), 

10) rodzaj paliwa: Olej napędowy, 

11) rodzaj skrzyni biegów: Manualna 

12) wskazanie drogomierza: 306 324 km. 

§ 2. Rokowania odbędą się w dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 9
30

 w Budynku Tradycji w Godzieszach 

Wielkich, Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 1, 62-872 Godziesze Małe. 

§ 3. Cena wywoławcza (wyjściowa) wynosi 3 000,00 zł brutto. 

§ 4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach jest: 

1) zapoznanie się z regulaminem rokowań, 

2) złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach. 

§ 5. 1. Osoby zainteresowane nabyciem pojazdu prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału  

w rokowaniach (załącznik nr 1 do zaproszenia do rokowań) do dnia 22 lipca 2021 r. do godziny 9
00

  

w sekretariacie budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 

10, 62-872 Godziesze Małe. Zgłoszenie prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem 

„Rokowania – Fiat DUCATO”. 

2. Zgłoszeń można dokonywać również za pośrednictwem adresu email: godziesze-wi@zgwrp.org.pl. 

w tytule maila: „Rokowania – Fiat DUCATO” do dnia 22 lipca 2021 r. do godz. 9
00

. 

§ 6. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) Imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba 

prawna lub inny podmiot wraz z numerem telefonu, faksu, maila, 

2) datę sporządzenia zgłoszenia, 

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje  

te warunku bez zastrzeżeń (załącznik nr 2 do zaproszenia do rokowań), 

4) proponowaną cenę zakupu, 
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5) oświadczenie, że zgłaszający nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego pojazdu  

i prawnego przedmiotu sprzedaży (załącznik nr 3 do zaproszenia do rokowań).˛ 

6) oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy kupna-sprzedaży (załącznik  

nr 4 do zaproszenia do rokowań) 

7) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5 do zaproszenia  

do rokowań). 

§ 7. Pojazd będący przedmiotem rokowań można obejrzeć Godzieszach Wielkich, ul. Cmentarna 24,  

od 13 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021 r. w godzinach od 8
00

 do 14
00

 po uprzednim skontaktowaniu się  

z pracownikiem zajmującym się merytorycznie przedmiotową sprawą. 

§ 8. Szczegółowe informacje na temat autobusu można uzyskać pod nr tel. 62 76 11 089 wew. 38, 

osoba do kontaktu – Damian Januszkiewicz. 

§ 9. Organizator rokowań zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wyboru którejkolwiek ofert, 

odstąpienia od rokowań lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny. 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie 

/-/ Józef Podłużny 


