
       

Wójta Gminy Krzyżanów  z dnia  2

 

w sprawie sprzedaży kosiarki ciągnikowej 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3

 Dz.  U.  z  2020  r. poz. 713, 1378.

1. Dokonać sprzedaży w formie przetargu ofertowego

regulaminu przetargu  

2. Jedynym kryterium przetargu 

3. Kwota minimalna sprz

cztery tysiące złotych 00/100).

1. Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie:

a) Jerzy Łaba  - przewodniczący komisji

b) Jakub Maciejewski 

c) Krzysztof Szymański 

 

2. Szczegółową organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący 

integralną część niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 12/OG/2021  

ójta Gminy Krzyżanów  z dnia  24 lutego  2021 roku 

kosiarki ciągnikowej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów

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

Dz.  U.  z  2020  r. poz. 713, 1378.) zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

w formie przetargu ofertowego kosiarki ciągnikowej 

 stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Jedynym kryterium przetargu jest cena. 

sprzedaży kosiarki ciągnikowej  wynosi 4.000,00 zł

złotych 00/100). 

 

§ 2 

Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie: 

przewodniczący komisji 

Jakub Maciejewski  - członek komisji, 

Krzysztof Szymański – członek komisji. 

Szczegółową organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący 

integralną część niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

roku  

własność Gminy Krzyżanów 

90 r. o samorządzie gminnym  

kosiarki ciągnikowej opisanej w §1 

stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

00,00 zł netto (słownie: 

Szczegółową organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący 



Regulamin 
 

przetargu na sprzedaż ruchomości – kosiarka ciągnikowa  
 

§ 1 

Przedmiotem sprzedaży jest stanowiąca własność Gminy Krzyżanów: Kosiarka bijakowa 

Kornik Vario rok produkcji 2011 wykorzystywana do wykaszania poboczy dróg i  rowów. 

Elementami roboczymi są zamienne noże lub bijaki. Zastosowany w korniku Vario układ 

równoległoboku pozwala na pracę w dwóch płaszczyznach: pionowej i poziomej. 

Dane techniczne: 

TYP j.m. KORNIK VARIO 1,9 
Szerokość robocza cm. 190 
Ilość noży szt. 56 
Ilość bijaków szt. 28 
Napęd szt. 4 
Masa kg 540 
Zapotrzebowanie mocy KM 60 
 

     

§ 2 

1. Przetarg ma formę przetargu ofertowego. 

2. Przedmiot sprzedaży potencjalni oferenci mogą oglądać w dniu  18 marca 2021 w 

godz. od 7.00 do 15.00  przed siedzibą Urzędu Gminy w Krzyżanowie.  

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

a)  złożenie oferty w formie pisemnej do Urzędu Gminy Krzyżanów (adres: Krzyżanów 

10, 99-314 Krzyżanów)  w  terminie  do dnia 19 marca 2021 roku –  do godz. 15.00 

(formularz oferty do pobrania  z strony internetowej  

http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/ i  w Urzędzie  Gminy Krzyżanów  w czasie 

pracy Urzędu),  

b) wniesienie  wadium w wysokości 400,00 złotych (czterysta złotych 00/100) przed 

upływem terminu składania ofert  – gotówką w kasie Urzędu albo przelewem na 

rachunek bankowy Nr: 55 9021 1018 0100 0185 2001 0016  - Bank Spółdzielczy  

„Wspólna Praca” w Kutnie  Oddział w Krzyżanowie. 

4. Gmina Krzyżanów zatrzymuje wadium,  jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana 

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

5. Jedynym kryterium przetargu jest cena. 

6. Kwota minimalna sprzedaży wynosi:  4.000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych 

00/100). 

§ 3 



1. Przetarg przeprowadzi komisja powołana Z

Krzyżanów z dnia 24 lutego

2. Do obowiązków komisji należy m.in. zamieszczenie ogł

Biuletynie Informacji Publicznej 

udzielania informacji oferento

oraz sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu

1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 22 marca

9 Urzędu Gminy Krzyżanów. 

2. Przetarg odbędzie się poprzez komisyjne otw

3. Zwycięzcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę.

4. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisani

Gminy w  Krzyżanowie 

5. Jeżeli w podanym terminie nie wpłynie

kwoty minimalnej, przetarg zostaje unieważniony.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej

oraz w Urzędzie  Gminy Krzyżanów w czasie pracy Urzędu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Nr 12/OG/2021

Krzyżanów z dnia 24 lutego 2021 roku. 

Do obowiązków komisji należy m.in. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie 

Biuletynie Informacji Publicznej gminy Krzyżanów oraz na tablicy 

informacji oferentom – telefon: 24 356 29 06,  przeprowadzenie przetargu 

oraz sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu

 

§ 4 

 

zetargu nastąpi w dniu 22 marca 2021 roku o godz. 9:00 w pokoju nr 

9 Urzędu Gminy Krzyżanów.  

Przetarg odbędzie się poprzez komisyjne otwarcie nadesłanych ofert.

Zwycięzcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę. 

Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie 

Krzyżanowie w terminie określonym przez sprzedającego.

Jeżeli w podanym terminie nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie osiągnie 

kwoty minimalnej, przetarg zostaje unieważniony. 

§ 5 

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/

oraz w Urzędzie  Gminy Krzyżanów w czasie pracy Urzędu.  

G/2021  Wójta Gminy 

oszenia o przetargu na stronie 

icy ogłoszeń Urzędu i 

przeprowadzenie przetargu 

oraz sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu. 

2021 roku o godz. 9:00 w pokoju nr 

arcie nadesłanych ofert. 

a umowy w Urzędzie 

w terminie określonym przez sprzedającego. 

żadna oferta lub żadna z ofert nie osiągnie 

http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/ 



 

OFERTA 
na zakup kosiarki ciągnikowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/OG/2021  

Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 24 lutego 2021 roku   
 
 
 

Dane osobowe/Firma oferenta: ……………………………………………………………… 
 
 

Adres zamieszkania/Siedziba oferenta: …………………………………………………… 
 
 

N IP  oferenta: …………………………….. 
 
 

REGON/PESEL oferenta: …………………. 
 
 
 

Oferowana cena brutto : 
 
(słownie: _________________________________________________________________ ) 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami przetargu, stanem technicznym 
beczki asenizacyjnej przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń. 

 
 
 
 
 
----------------------------------- 

/czytelny podpis oferenta/ 
 
 


