
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2019 

WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 7 marca 2019 r. 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia                

I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego  

marki Fendt model serii Favorit 600 LSA                    

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ciągnik 

rolniczy marki Fendt model serii Favorit 600 LSA, rok produkcji 1985, stanowiący mienie 

ruchome Gminy Dobromierz. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości 40.000,00 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto, tj. 49.200 zł brutto. 

 

§ 2. W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ciągnika 

rolniczego marki Fendt powołuje się komisję w następującym składzie: 

 

Przewodniczący Komisji       - Edward Krumplewski 

Członek Komisji                    - Elżbieta Hubar 

Członek Komisji                    - Joanna Burban 

  

§ 3. Warunki przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego 

marki Fendt określone zostały w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

         WÓJT 

            (-) Jerzy Ulbin 

          

 

 

          

  

          

         

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           Załącznik nr 1 

                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 0050.30.2019 

                                                                                                                                            Wójta Gminy Dobromierz 

                                                                                                                                             z dnia 7 marca 2019 r. 

 

 

WARUNKI PRZEPROWADZENIA  

I przetargu ustnego nieograniczonego 

 na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Fendt model serii Favorit 600 LSA                    

 

 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w 

składzie co najmniej trzyosobowym, powołana przez Wójta Gminy Dobromierz. W 

przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz 

osoby bliskie tym osobom. 

2. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w oparciu o opinię 

rzeczoznawcy. 

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 

zaoferuje co najmniej cenę równą cenie wywoławczej. 

4. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 

5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 

sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu. 

6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę 

ceny nabycia. 

7. Komisja sporządza z przeprowadzonego przetargu protokół, który stanowi podstawę 

do wystawienia faktury VAT sprzedaży pojazdu.  

8. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia 

przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

9. Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód osobisty                     

a osoba reprezentująca osobę prawną stosowane pełnomocnictwa, dowód osobisty 

oraz aktualny wypis z rejestru sądowego. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w 

postępowaniu składają oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem 

przetargu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

         WÓJT 

            (-) Jerzy Ulbin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Załącznik nr 2 

                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 0050.30.2019 

                                                                                                                                            Wójta Gminy Dobromierz 

                                                                                                                                             z dnia 7 marca 2019 r. 

 

WÓJT GMINY DOBROMIERZ 

ogłasza 

I przetarg ustny nieograniczony 

 na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Fendt model serii Favorit 600 LSA                    

 

Dane identyfikacyjne pojazdu: 

 Marka: Fendt 

 Model: Turbomatic Favorit 612 LSA 

 Rodzaj pojazdu: ciagnik rolniczy 

 Rok produkcji: 1985 

 Przebieg: 18.678 mtg 

 Największy dopuszczalny nacisk osi: 58,86 kN 

 Data pierwszej rejestracji: 16.10.1985 

 Maks./dopuszcz. masa całkowita pojazdu: 7.500 kg 

 Masa własna pojazdu: 6.225 kg 

 Liczba osi: 2 

 Maks masa całkowita przyczepy z hamulcem: 3.000 kg 

 Maks. Masa całkowita przyczepy bez hamulca: 2.000 kg 

 Pojemność silnika: 6.191,00 cm
3
 

 Rodzaj paliwa: olej napędowy 

 Termin badania technicznego: 16.10.2017 r. 

 Termin następnego badania technicznego: 16.10.2019 r. 

 

Stan techniczny: ciągnik kompletny, ogólnie sprawny, stan odpowiada eksploatacji od 

roku 1985 i przebiegowi 18.678 mtg. Wymagane naprawy: uszczelnienie silnika (wycieki 

oleju), naprawa mokrego sprzęgła. 

 

Cena wywoławcza wynosi 49.200 zł brutto, w tym 23 % VAT, to jest 9.200 zł 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 10:00  

w Urzędzie Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala nr 7. 

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 

sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży 

nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

 

Informacje telefoniczne w sprawie przedmiotu przetargu:  Edward Krumplewski tel. 

74 8586217 wew. 12 w godzinach pracy Urzędu Gminy Dobromierz, tj. pn., śr., czw. 

7:00-15, wt. 8:00-17, pt. 7:00-14:00.  

 

Przedmiot przetargu będzie udostępniony do wglądu w miejscu garażowania, tj. przy 

ul. Cmentarnej 14, 58-170 Dobromierz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

 

         WÓJT 

            (-) Jerzy Ulbin 


