
Wójt Gminy Masłów 

Tomasz Lato 

Zarządzenie Nr 100/2022 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 16 sierpnia 2022 roku 

w sprawie sprzedaży samochodu służbowego Opel Vivaro 

 

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

(tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) Wójt Gminy Masłów zarządza, co następuje: 

 

§ 1. 
1. Przeznacza się do sprzedaży samochód marki Opel Vivaro, nr rej. TKI 78WG, rok produkcji: 

2004, numer VIN W0LJ7ACA64V620414 stanowiący ruchome mienie Gminy Masłów. 

2. Ustala się cenę wywoławczą samochodu, o którym mowa w §  1 ust. 1 Zarządzenia, na kwotę 

15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto. 

 

§ 2. 
1. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w § 1 Zarządzenia zostaje dokonana na zasadach 

określonych w ogłoszeniu o sprzedaży – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia, na podstawie złożonego przez oferenta formularza ofertowego wedle wzoru 

zgodnego z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia. 

2. Wyłonienie nabywcy samochodu nastąpi po przeprowadzonej pisemnej ocenie złożonych 

ofert i zostanie nim oferent który zaoferuje najwyższą cenę. 

3. Sprzedaż nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik numer 2 do Ogłoszenia, 

zaś wydanie pojazdu mechanicznego nastąpi na podstawie protokołu odbioru wedle wzoru 

określonego w załączniku numer 3 do Ogłoszenia. 

 

§ 3. 
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Opel Vivaro, nr rej. TKI 78WG, o którym mowa w  §  1 

stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 4. 
1. Powołuje się komisję do rozpatrzenia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu  

w następującym składzie osobowym: 

1) Monika Dolezińska-Włodarczyk – Przewodnicząca, 

2) Joanna Radek – Wiceprzewodnicząca, 

3) Andrzej Bartosz- Sekretarz, 

4) Grażyna Kowalska – Członek. 

2. Komisja sporządza protokół z wyłonienia najkorzystniejszej oferty. 

3. Decyzje komisji mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 5. 
1. Termin składania ofert do dnia 06.09.2022r. do godz. 11:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2022r. o godz. 11:30 

 

§ 6. 
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego Gminy Masłów podaje się do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Masłowie oraz 

zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Masłowie. 

§ 7. 

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu OiSO 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 100/2022 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 16.08.2022 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 

GMINY MASŁÓW 

 

Wójt Gminy Masłów ogłasza sprzedaż samochodu służbowego Opel Vivaro, stanowiącego własność 

Gminy Masłów, w drodze składania pisemnych ofert. 

 

1. Sprzedający: 

Gmina Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, NIP 657-25-38-821 

 

2. Przedmiot sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód służbowy Opel Vivaro o nr rej. TKI  78WG Gminy w 

Masłowie. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży: 

1) Samochód osobowy marki: Opel, 

2) Model: Vivaro 1.9 CDTI E3 2.7t 

3) Nr rejestracyjny: TKI 78WG 

4) Rok produkcji: 2004 

5) Data pierwszej rejestracji: 23.12.2004 r. 

6) Rodzaj silnika: D- diesel 

7) Numer Identyfikacyjny pojazdu:  W0LJ7ACA64V620414 

8) Pojemność silnika: 1870 ccm / moc silnika 74 kW (101KM) 

9) Przebieg: 328672 km 

10) Kolor nadwozia: czerwony 2 warstwowy typu unn 

11) Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe 

12) Długość: 4782 mm/ szerokość: 1904 mm/ wysokość: 1978 mm 

13) Wyposażenie: Standardowe i dodatkowe 

• ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

• drzwi boczne prawe przesuwane przeszklone 

• drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone 

• fotel kierowcy z regulacją wysokości 

• fotel pasażera podwójny 

• immobilizer 

• kolumna kierownicy regulowana 

• obrotomierz 

• pasy bezpieczeństwa 

• poduszka powietrzna kierowcy 

• radioodtwarzacz CAR 2002 

• światła z regulacją kąta pochylenia 

• światło dodatkowe STOP 

• wspomaganie układu kierowniczego 

• zbiornik paliwa 90l 

• zegar 

• klimatyzacja + szyba przednia atermiczna 

 

14) Opony: Komplet letni, Komplet zimowy. 

15) Ubezpieczenie: do 31-01-2023 r. 



16) Badanie techniczne: do 10-08-2023 r. 

 

Uwagi: 

Karoseria auta posiada minimalne ogniska korozji, niewielkie odpryski na lakierze oraz drobne 

zarysowania.   
 

5. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży: 
Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 15.000,00 zł. brutto 

 

Uwaga: 

Przedmiot sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

 

6. Warunki przystąpienia do składania ofert: 
1) Wniesienie wadium w wysokości 552,00 zł. Oferent przystępujący do składania ofert powinien 

wskazać dowód zapłaty wadium. 

2) Wadium wnosi się wyłącznie w PLN na numer konta sprzedającego:  

Getin Noble Bank S.A 05 1560 0013 2383 6806 6000 0007. 

3) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone 

zwraca się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy z wybranym nabywcą. 

4) Wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny. 

 

7. Odrzucenie oferty w przypadku: 
1) Złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

2) Braku wniesienia wadium. 

3) O odrzuceniu oferty komisja informuje i zwraca zapłacone wadium. 

 

8. Warunki płatności za zakup przedmiotu sprzedaży: 
Przelewem w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży samochodu. Kwota zostanie 

pomniejszona o wartość wpłaconego wadium. W przypadku nie przystąpienia oferenta wyłonionego 

przez komisję do podpisania umowy sprzedaży samochodu, w terminie wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Sprzedającego. 

 

9. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty cenowej: 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu. 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2022 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Masłowie,  

ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów (sekretariat) w zabezpieczonej kopercie z zamieszczona na niej 

pełną nazwą, adresem, nr telefonu podmiotu składającego ofertę oraz opisanej: 

 

Urząd Gminy Masłów, z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, 

„Oferta na zakup samochodu służbowego Opel Vivaro o nr rej. TKI 78WG Gminy Masłów”. 

Nie otwierać przed dniem 06.09.2022 r. godz. 11:30 
 

 

 

 

 

Oferta złożona po terminie lub posiadająca braki uniemożliwiające w ocenie Sprzedającego jej 

rozpoznanie, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może 

wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej złożenia. 

 



10. Termin i miejsce otwarcia oferty: 06.09.2022 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w 

sali konferencyjnej. 

 

11. Termin oględzin przedmiotu sprzedaży: 
Pojazd można obejrzeć od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 12:00 po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu terminu 41-311-00-65 

 

12. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
1) Prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy. 

2) Dowód wniesienia wadium. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej lub kserokopię dowodu osobistego. 

 

13. Inne informacje: 
1) Po wyłonieniu przez komisję najkorzystniejszej oferty, przedstawiciel komisji kontaktuje się  

z wybranym oferentem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w formularzu 

ofertowym. Jeżeli w przeciągu 24 godzin od wyłonienia oferenta i skontaktowaniu się z nim nie 

ma informacji potwierdzającej chęć zakupu, oferta jest odrzucana, a jej miejsce zastępuje kolejna 

oferta z protokołu  sporządzonego przez komisję. 

2) Umowa kupna – sprzedaży zostanie podpisana niezwłocznie po zatwierdzeniu postępowania 

przez Wójta Gminy Masłów. 

3) Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty określonej w umowie sprzedaży 

samochodu. 

 

14. Zgodnie z art., 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia RODO, informuje, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Masłów, adres: Masłów 

Pierwszy ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, adres e-mail: gmina@maslow.pl, nr tel. 41-311-00-

60 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwa-

rzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

inspektor@cbi24.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c Ogólnego Roz-

porządzenia RODO w celu związanym z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicz-

nego. Obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynika z ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.) 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ih otrzy-

mania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, osoby lub podmioty , którym udostęp-

niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa, organy kontrolne, a 

ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,, tj. pod-

miotom uprawnionym do obsługi doręczeń , podmioty z którymi Administrator zawarł 

umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informa-

tycznych. 

5) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym; 

6) Dane przechowywane będą przez okres do 5 lat, nie dłuższy jednak niż do odwołania przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie; 

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
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9) podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w postępowaniu. 

10) Posiada Pani/Pan 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b. na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie  może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani  zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; 

c. na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora    ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których  mowa w art.. 

18 ust. 2 RODO, a więc prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa 

członkowskiego; 

d. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 . rozporządzenia RODO, nie 

ogranicza przetwarzania danych    osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

11) nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3. 1 it. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 urst. 1 lit. C RODO 

 

15. Załączniki: 

1. Formularz Ofertowy. 

2. Umowa sprzedaży samochodu. 

3. Protokół przekazania samochodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie na sprzedaż samochodu służbowego Opel Vivaro o nr rej. TKI 78WG 

Gminy Masłów 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko/pełna nazwa firmy lub innego podmiotu) 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

ulica numer domu kod pocztowy miejscowość 

(miejsce zamieszkania/siedziba) 

 

 

telefon: …………………                 fax: …………………  e-mail: ……………………… 

                                                                                                                        
 

 

NIP……………………………                                 REGON……………………………… 

 

                                                               

PESEL………………………………….. 

 

 

Składam niniejszą ofertę. 

 

1. OFERUJĘ ZA SAMOCHÓD OPEL VIVARO O NR REJ TKI 78WG: 

 

Wartość brutto w wysokości (nie mniej niż cena wywoławcza): ……………………………. zł 

słownie złotych: ……………………………………………………………………………….. . 

 

2. DANE DOTYCZĄCE KONTA BANKOWEGO: 

 

1. Nr konta na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania lub odrzucenia oferty: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Nr konta z którego zostanie dokonana wpłata na konto Gminy Masłów w przypadku wyboru oferty: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



3. OŚWIADCZAM ŻE: 

1) wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu dokumenty złożyłem/am ze świadomością 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 

2) akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym 

pojazdu składam ofertę zakupu samochodu marki Opel Vivaro o nr rej. TKI 78WG, 

3) nie wnoszę żadnych uwag do stanu technicznego pojazdu objętego ofertą, 

4) dokonałem/am wpłaty wadium na konto wskazane w ogłoszeniu, 

5) zobowiązuje się w przypadku wybory złożonej oferty do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, 

6) zobowiązuje się do wpłaty oferowanej kwoty za w/w pojazd na wskazany w umowie rachunek 

bankowy, 

7) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celach 

związanych z zakupem samochodu Opel Vivaro. 

 

4. KONTAKT: 

Uprawnionym do kontaktu z oferentem jest …………………………………………………… 

 

tel. …………………………………………. e-mail ………………………………………………… 

 

5. INFORMACJA: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia RODO,  

informuje, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Masłów, adres: Masłów 

Pierwszy ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, adres e-mail: gmina@maslow.pl, nr tel. 41-311-00-

60 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwa-

rzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

inspektor@cbi24.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c Ogólnego Roz-

porządzenia RODO w celu związanym z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicz-

nego. Obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynika z ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.) 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ih otrzy-

mania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, osoby lub podmioty , którym udostęp-

niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa, organy kontrolne, a 

ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,, tj. pod-

miotom uprawnionym do obsługi doręczeń , podmioty z którymi Administrator zawarł 

umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informa-

tycznych. 

5) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym; 

6) Dane przechowywane będą przez okres do 5 lat, nie dłuższy jednak niż do odwołania przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie; 

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w postępowaniu. 
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10) Posiada Pani/Pan 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie  może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani  zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; 

c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora    ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których  mowa w art.. 18 

ust. 2 RODO, a więc prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego; 

d) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 . rozporządzenia RODO, nie 

ogranicza przetwarzania danych    osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

11) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3. 1 it. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 urst. 1 lit. 

C RODO 

 

6. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: 

1) Dowód wniesienia wadium (potwierdzenie wykonania przelewu). 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej lub kserokopię dowodu osobistego. 

 

 

 

 

Miejscowość …………………………….., dnia …………..……….. 

 

 

………………………………….. 

podpis Wykonawcy         

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 Zawarta w dniu   ………………… w Masłowie, pomiędzy: 

Gminą Masłów z siedzibą w Masłowie przy ul. Spokojnej 2, NIP: 657-25-38-821,  

Regon: 291010300 zwana dalej „Sprzedającym”, reprezentowaną 

przez ………………………………………………………………………………………………… 

a 

………………………………………………. z siedzibą w …………………….. …………..przy 

ul. …………………………, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym ……………………………………, Sąd Gospodarczy, ………………….., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr …………………….  

KRS……………………………..,  REGON:…………………………………, 

NIP:……………………….., zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowanym                         

przez……………………… . 

lub 

……………………….. zam. przy ul. …………………………. w ………………………………… 

prowadzącym działalność gospodarczą ……………………………………………… pod 

adresem ……………………………., działającym  na podstawie działalności gospodarczej 

prowadzonej  przez  ………………………………… pod nr …………………… z 

dnia …………………………, zwanym  dalej „Kupującym”. 

lub 

Panem/Panią ……………………………………. legitymującym/ą się dowodem osobistym 

seria ………………… nr ……………………………………… wydanym 

przez ………………………. zamieszkałym/ą ……………………………., zwanym/ą dalej 

„Kupującym”. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Vivaro o numerze 

rejestracyjnym TKI 78WG, rok produkcji: 2004, numer identyfikacyjny (VIN):  

W0LJ7ACA64V620414, przebieg: ……… km, seria i numer dowodu 

rejestracyjnego:………………., seria i numer karty pojazdu …………. 

2. Kupujący który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania nabywa pojazd 

mechaniczny wskazany w ust. 1 powyżej. 

 

 



 

 

§ 2. 

Sprzedający oświadcza, że: 

1. Pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność. 

2. Samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich 

oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie 

stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Samochód, stanowiący przedmiot zbycia posiada  minimalne ogniska korozji na karoserii, 

niewielkie odpryski na lakierze oraz drobne zarysowania.   
 

§ 3. 

Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd i ma świadomość tego,  

iż nabywany przez niego pojazd posiada wady wskazane w § 2 ust. 3 Umowy 

 

§ 4. 

1. Cenę sprzedaży samochodu zgodnie, ze złożona przez Kupującego ofertą ustalono  

na kwotę …………………… zł słownie złotych …………………………………………… 

Kwotę należy wpłacić przelewem na konto Gminy Maslów: Getin Noble Bank S.A 05 1560 

0013 2383 6806 6000 0007, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Sprzedający wystawił Kupującemu fakturę potwierdzającą sprzedaż. 

3. Przeniesienie własności pojazdu nabywanego w ramach niniejszej Umowy nastąpi  

po uregulowaniu przez Kupującego pełnej ceny za jaką nabywany jest samochód. 

 

§ 5. 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu przez Kupującego 

pełnej kwoty wynagrodzenia za nabywany pojazd, zgodnie z § 4 ust. 1. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu, tj.: 

a) dowód rejestracyjny pojazdu, 

b) kartę pojazdu. 

3. Przekazanie pojazdu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez 

Sprzedającego i Kupującego 

 

§ 6. 

1. Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej 

umowy i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie znosząc do 

nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu sprzedaży. 

4. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawany pojazd mechaniczny. 

 

§ 7. 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

§ 8. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 



§ 9. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

 

§ 10. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje 

Sprzedający, a jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący. 
 

 

 

 

 

 

 

              Sprzedający:                                                                                               Kupujący: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POJAZDU 

sporządzony w dniu ……… 2022r. w Masłowie pomiędzy: 

Przekazujący: 

Gmina Masłów z siedzibą w Masłowie przy ul. Spokojnej 2, NIP: 657-25-38-821,                

REGON: 291010300, reprezentowaną przez ……………………………………………………….. 

z upoważnienia, którego działa …………………………………………………………………….. 

zwana dalej „Sprzedającym”. 

Odbierający: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. . 

zwanym dalej „Kupującym”. 

1. Przedmiot przekazania: 

1) Samochód osobowy marki: Opel, 

2) Model: Vivaro 1.9 CDTI E3 2.7t 

3) Nr rejestracyjny: TKI 78WG 

4) Rok produkcji: 2004 

5) Data pierwszej rejestracji: 23.12.2004 r. 

6) Rodzaj silnika: D- diesel 

7) Numer Identyfikacyjny pojazdu:  W0LJ7ACA64V620414 

8) Pojemność silnika: 1870 ccm / moc silnika 74 kW (101KM) 

9) Przebieg: 328672 km 

10) Kolor nadwozia: czerwony 2 warstwowy typu unn 

11) Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe 

12) Długość: 4782 mm/ szerokość: 1904 mm/ wysokość: 1978 mm 

13) Wyposażenie: Standardowe i dodatkowe 

• ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

• drzwi boczne prawe przesuwane przeszklone 

• drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone 

• fotel kierowcy z regulacją wysokości 

• fotel pasażera podwójny 

• immobilizer 

• kolumna kierownicy regulowana 

• obrotomierz 

• pasy bezpieczeństwa 

• poduszka powietrzna kierowcy 

• radioodtwarzacz CAR 2002 

• światła z regulacją kąta pochylenia 

• światło dodatkowe STOP 

• wspomaganie układu kierowniczego 

• zbiornik paliwa 90l 

• zegar 

• klimatyzacja + szyba przednia atermiczna 

 



14) Opony: Komplet letni, Komplet zimowy. 

15) Ubezpieczenie: do 31-01-2023 r. OC/AC 

 

2. Dodatkowo przekazano: 

1) dowód rejestracyjny seria …. nr…….. 

2) karta pojazdu seria …. nr…….. 

3) dwa komplety kluczyków 

 

3. Uwagi:  Kupujący nie wnosi uwag do stanu technicznego przekazanego pojazdu. 

4. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Sprzedającego i Kupującego. 

         

 

 

SPRZEDAJĄCY:                                                      KUPUJĄCY: 


