
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo 
Nr88/2021 z dnia 05 lipca 2021 w sprawie sprzedaży 
samochodu znajdującego się na wyposażeniu 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Orle. 

 

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu 
strażackiego STAR 244 z wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej Orle. 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego : Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. 

(58) 677 97 01, e-mail : sekretariat@ugwejherowo.pl 

2. Przedmiot przetargu : Samochód Star 244 

Typ–model: STAR 244 

Nr rejestracyjny: GWE 46SJ 

Rok produkcji: 1987 

Pojemność silnika/Moc: 6830 cm3 / 110kW 

Numer identyfikacyjny (VIN): 10688 

Data pierwszej rejestracji: 17.09.1987  

Przebieg w km według drogomierza: stan licznik po wymianie w 2016 r. 2571 km 

Rodzaj nadwozia: (zabudowa specjalistyczna) 

Liczba osi: 2 

Napęd : 4×4 

Skrzynia biegów: manualna 

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym 

Liczba cylindrów: 6   

Wyposażenie:  

1) Blokada mechanizmu różnicowego; 

2) Wspomaganie układu kierowniczego; 

3) Drabina tył; 

4) Halogeny z osłoną; 

5) Skrytki kryte żaluzjami; 

6) Skrytki przeznaczone na armaturę wodną; 

7) Zabudowa pożarnicza; 

8) Zbiornik wody 2,5m3. 

3. Tryb przetargu : pisemny przetarg ofertowy. Wszczęcie przetargu następuje poprzez 

opublikowanie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Gminy Wejherowo  
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oraz w zakładce Ogłoszenia Biuletynu Informacji Publicznej. Do przeprowadzenia 

przetargu wystarczy udział jednego oferenta. O ważności oferty decyduje data  

i godzina wpływu oferty.  

4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty w terminie do dnia 20.07.2021r. 

do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Wejherowie  

lub przesłanie jej w w/w terminie pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie na adres 

Urząd Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, 84–200 Wejherowo (z napisem: 

Przetarg – samochód OSP ). Oferty, które wpłyną do sprzedającego po terminie nie będą 

uwzględniane. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 890,00 zł 

(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt zł 00/100) czyli 10 % od ceny wywoławczej 

sprzedawanego samochodu. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy 80 1160 2202 

0000 0000 6196 3934 Bank Millenium. Dla ważności oferty wpłata wadium musi być 

zaksięgowana na koncie Gminy Wejherowo do dnia 20 lipca 2021 r. Warunkiem złożenia 

oferty jest wniesienie wadium.  

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 

1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. 

2) uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli  

się od zawarcia umowy.  

5. Wymagania oferty – oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona  

w formie pisemnej i musi zawierać :  

- imię i nazwisko oferenta, adres siedziby lub zamieszkania oferenta, numer PESEL/NIP 
oferenta, datę sporządzenia oferty oraz cenę ofertową, 

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pisemnego postępowania przetargowego. 

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

6. Cena wywoławcza – 8.900 zł brutto ( słownie : osiem tysięcy dziewięćset złotych brutto).  



7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany przedmiot - samochód można 

oglądać w remizie OSP Orle, ul. Strażacka 2 w Orle, po wcześniejszym umówieniu z 

Komendantem gminnym -  Adamem Klewer tel. 794 977 303. 

8. Otwarcie ofert : Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 21 lipca 2021 r. (środa) 

o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wejherowo. Komisja wybierze oferenta, 

który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu. 

Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu. Ocena ofert odbywa się bez udziału 

oferentów i stanowi część niejawną przetargu. W części niejawnej Komisja dokona 

sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ceną, z zastrzeżeniem 

poniższych ustępów.  

W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę 

w tej samej wysokości (zbieżność ofert), organizator po 15 min. przerwie przeprowadzi 

drugi etap przetargu w formie licytacji ustnej.  

Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana przez oferentów zakwalifikowanych 

do licytacji. Ustala się minimalną wysokość postąpienia w licytacji na 100 zł. Po ustaniu 

postąpień organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią 

najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował 

najwyższą cenę. W razie niedokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia 

przetarg zostaje nierozstrzygnięty.  

9. Odrzucenie oferty : Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona 

po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych, 

o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne  

lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej 

za nową ofertę. 

10. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.  

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży: zawarcie umowy nastąpi po wyborze przez komisję 

przetargową najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych. Wydanie 

przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego 



ceny nabycia i zawarciu umowy. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili 

uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.  

12. Załączniki do ogłoszenia stanowią :  

1) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania przetargowego określonego 

w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego Star 244 

2) Oferta  

3) Wzór umowy zakupu pojazdu  

4) Klauzula informacyjna RODO  

 


