
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Nr 120/2022 Wójta Gminy Skierniewice 

z dnia 17 października 2022 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy Skierniewice ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż 

ciągnika rolniczego New Holland T6020 o numerze rejestracyjnym ES 5312 i numerze VIN 

Z9BD08213, stanowiący własność Gminy Skierniewice. 

 

I. Opis przedmiotu sprzedaży. 

Przedmiot przetargu: ciągnik rolniczy marki New Holland 

Model pojazdu: T6020 

Rok produkcji: 2009 

Wskazanie licznika: 9027 mtg 

Pojemność/moc silnika: 4485 ccm/82 kW (112 KM)  

Kolor: niebieski 

Polisa OC: ważna do 12.01.2023 r. 

Przegląd techniczny: ważny do 23.01.2023 r. 

Opis: Ciągnik rolniczy New Holland  nie był  użytkowany rolniczo.  Pojazd służył głównie   

do utrzymania dróg i  prac transportowych.  Wyposażenie ciągnika standardowe dla tego 

typu. Pojazd nie był garażowany. 

Ciągnik posiada uszkodzenia i braki w zakresie: wyciek oleju z pompki paliwa, urwana śruba 

kolektora wydechowego, wyciek oleju spod pokrywy zaworów, wyciek oleju pomiędzy 

sekcjami hydrauliki, jedna sekcja hydrauliki nie odbija, wyciek oleju ze skrzyni biegów,              

do naprawy: przedni napęd, elektryka, pompa wtryskowa, jedna sekcja hydrauliki,                      

brak osłony akumulatora, wyciek na pompie CCLS+hydraulika, wyciek z bloku hamulca 

ręcznego, do wymiany zawory sterujące skrzynią biegów i pompa wspomagania. 

Pojazd  można oglądać na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakowicach Prawych                          

nr 69A, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Skierniewice,                    

tel. 660 784 468  lub  46 819 56 12, który udziela szczegółowych informacji o przetargu                  

i danych dotyczących ciągnika. 

 

II. Przetarg ustala się na dzień 27 października 2022 r. godz. 10.00. 

 

III. Cena wywoławcza ciągnika wynosi 89 999,00 złotych brutto (słownie: osiemdziesiąt 

dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Sprzedaż opodatkowana 

podatkiem VAT 23%. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, oraz inne podmioty mające 

zdolność prawną, które wniosły wadium w pieniądzu w wysokości 8 999,90 zł na konto 

Gminy Skierniewice nr 44 1500 1689 1216 8000 9904 0000 najpóźniej do dnia                              

25 października 2022 r. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane 

lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru                        



lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium 

nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia 

umowy sprzedaży. 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

a) dokładne oznaczenie oferenta - imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy oraz jej siedziba 

(adres), 

b) zaoferowaną cenę nabycia – nie niższą niż cena wywoławcza, 

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym środka trwałego,                     

oraz że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, 

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy sprzedaży i nie wnosi do niej 

żadnych zastrzeżeń, 

e) oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu                             

oraz z Regulaminem Przetargu. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą bądź złożyć                            

w zaklejonej kopercie do dnia 27 października 2022 r. do godziny 9:00 w Urzędzie 

Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice. Koperta powinna być 

opatrzona opisem: "Gmina Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, Oferta 

na zakup ciągnika rolniczego New Holland T6020”. 

Ofertę uznaje się za złożoną w terminie o ile wpłynie do Urzędu Gminy Skierniewice 

w wyżej wskazanym terminie. 

Nabywca, który zaoferował najwyższą cenę będzie zobowiązany do zapłaty pełnej 

kwoty w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji Przetargowej,                             

nie dłuższym niż 7 dni. Należność powinna być wniesiona na konto Urzędu Gminy 

Skierniewice nr 91 1090 2590 0000 0001 2976 3310. 

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego ciągnika, 

bowiem ryzyko w tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się/miał możliwość 

zapoznania się ze stanem technicznym zbywanego pojazdu. 

Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie zbywającego: Urząd Gminy 

Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice w dniu 27 października 2022 r.             

pok. 110 na I piętrze, godz. 10:00. 

Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez wybrania 

którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny. 

Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi po wpłacie pełnej kwoty w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie podpisana                       

po wpłynięciu pełnej kwoty zakupu. 

 

V. Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa: 

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu; 

2) ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium                          

we wskazanym terminie, miejscu i formie; 

3) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu                     

o przetargu.  
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Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 

b) nie zawiera danych, określonych w § 6 ust. 2, 3, 4 i 5, lub dane te są niekompletne,                

bądź budzą wątpliwości co do swej treści, a złożenie wyjaśnień mogło by prowadzić                       

do uznania jej za nową ofertę, 

c) uczestnik przetargu nie zaoferował, co najmniej ceny wywoławczej. 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

 

 

Wójt Gminy Skierniewice 

 

     Czesław Pytlewski 
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