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Zarządzenie Nr WAO.0050.174.2020 
Burmistrza Łomianek 

z dnia 21 września 2020 roku 
 

w sprawie: przetargu na sprzedaż ruchomości w Urzędzie Miejskim w 
Łomiankach 

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

gminnym /tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./ zarządzam co następuje: 
 
§ 1. 

 
Powołuję w Urzędzie Miejskim w Łomiankach komisję przetargową, do przeprowadzenia 
przetargu na sprzedaż przyczepy do ciągnika oraz ładowacza chwytowego w następującym 
składzie: 
1. Artur Gajowniczek  - Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji,  
2. Judyta Niedźwiedź – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego – Członek 

Komisji, 
3. Aneta Witkowska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – Członek Komisji   
 

 
§ 2. 
 

Przeznacza się do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, stanowiącą 
własność Gminy Łomianki przyczepę do ciągnika, model PRONAR T 653, rok produkcji 2007, 
nr rejestracyjny WZ 94566 oraz ładowacz chwytakowy POLMOT WARFARMA, model 
MIKRUS 1N, rok produkcji 2007.  

 
§ 3. 
 

Warunki przetargu zostały określone w ogłoszeniu, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 4. 
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-
Organizacyjnego. 

§ 5. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia Nr  WAO.0050.174.2020 
Burmistrza Łomianek 

z dnia 21 września 2020 r. 
 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PRZYCZEPY DO CIĄGNIKA ORAZ  
ŁADOWACZA CHWYTOWEGO 

 
Burmistrz Łomianek, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż przyczepy do ciągnika, 
model PRONAR T 653, rok produkcji 2007, nr rejestracyjny WZ 94566 oraz ładowacza 
chwytakowego POLMOT WARFARMA, model MIKRUS 1N, rok produkcji 2007.  

 
 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego: 
Urząd Miejski w Łomiankach 
ul. Warszawska 115 
05-092 Łomianki 
Tel. 22 768 63 28 
Faks: (22) 768 63 02  
strona internetowa: www.lomianki.pl 
e-mail: umig@lomianki.pl 
 
2. Przedmiot przetargu- przyczepa ciężarowa rolnicza PRONAR: 

a) marka i typ pojazdu: PRONAR, T 653 
b) nr rejestracyjny: WZ 94566, 
c) rok produkcji: 2007, 
d) data pierwszej rejestracji w kraju: 16.01.2008, 
e) Nr identyfikacyjny pojazdu 3249A 
f) masa własna 1950 kg 
g) dopuszczalna ładowność: 4000 kg 
h) kolor powłoki lakieru: zielony, 
i) badanie techniczne ważne do: 15.01.2009, 
j) wymiary: długość 6,14 m; szerokość:  2,23, wysokość: 1,58 m 
k) usytuowanie osi: klasyczne 

 
3. Przedmiot przetargu- ładowacz chwytakowy MIKRUS: 

a) marka i typ pojazdu: POLMOT WARFARMA MIKRUS 1N 
b) rok produkcji: 2007, 
c) Nr identyfikacyjny: 070005 
d) kolor powłoki lakieru: Żółty, 
e) rodzaj kabiny: krótka 

 
 
4. Cena wywoławcza: 
Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 12617,00 zł brutto. 
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5. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty: 
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie                     
i zaadresowana: Urząd Miejski w  Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki pok. 1,                       
z dopiskiem „Oferta zakupu PRZYCZEPY DO CIĄGNIKA ORAZ ŁADOWACZA 
CHWYTOWEGO”. Oferty pisemne należy składać w pon. w godz. 10:00 - 18:00, wtorek – 
piątek w godz. 8:00-16:00, nie później jednak niż do dnia 9 października 2020 r. do godz. 
16:00 w pokoju nr. 1 lub przesłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2020 r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115  –  pok. nr 5c. Oferty złożone po tej dacie 
nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, 
Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla Oferentów, którzy zaoferowali 
jednakowe ceny. Sprzedający zawiadomi Oferentów o dodatkowym terminie. 
 
6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, 
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 
d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży, 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie  lub złożone  w niewłaściwym miejscu nie będą 
rozpatrywane. 
 
7. Oględziny przedmiotu sprzedaży: 
Przyczepę do ciągnika oraz ładowacz chwytowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć 
w dniach 28.09-02.10.2020 r.  
Oczyszczalnia Ścieków w Łomiankach 
w godzinach 800 - 1500 pod adresem: ul.  Brukowa 2A, 05-092 Łomianki. 
Osoba do kontaktu: Robert Latawiec, tel: 530 150 503 
 
8. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn. 

 
Inne informacje: 

a) Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, 
b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, 
c) termin związania ofertą wynosi 30 dni, 

 
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 
 
Załączniki: 
 
1. Załącznik Nr 1 – Oświadczenie 
2. Załącznik Nr 2 – Oferta -wzór  
3. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy 
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