
ZARZĄDZENIE NR VIII/96/2019 

WÓJTA GMINY BARANÓW 

z dnia 22 października 2019 r. 

 

w sprawie sprzedaży płyt drogowych zdemontowanych z drogi gminnej nr 107401L  

w miejscowości Baranów. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 6, § 7  ust. 1 i § 8 zarządzenia Nr V/439/2009 Wójta Gminy 

Baranów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami 

majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym Gminy Baranów 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Postanawiam zakwalifikować 732 sztuk płyt drogowych zdemontowanych z drogi gminnej  

nr 107401L w miejscowości Baranów w trakcie jej przebudowy a będących na stanie Urzędu 

Gminy Baranów do kategorii majątku zbędnego.  

§ 2 

1. Zarządzam sprzedaż płyt drogowych określonych w § 1 w formie pisemnego przetargu 

nieograniczonego, z ustaleniem ceny wywoławczej na kwotę 100.000,00 zł netto. 

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie: 

1) Stanisław Włodarczyk – Przewodniczący Komisji 

2) Grzegorz Dębek – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Łukasz Pasim – Członek Komisji; 

4) Tomasz Wójtowicz – Członek Komisji. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

  



Załącznik do zarządzenia nr VIII/96/2019 Wójta Gminy 

Baranów z dnia 22 października 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PŁYT DROGOWYCH 

 

Wójt Gminy Baranów  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego 

składnika majątku ruchomego -  używanych płyt drogowych. 

 

 

1. Nazwa i siedziba jednostki sprzedającej: 

Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, tel. 81 883 40 27, e-mail: 

gmina@gminabaranow.pl 

 

2. Przedmiot sprzedaży: 
Przedmiotem sprzedaży są używane płyty drogowe żelbetowe typu MON w ilości 732 szt. o 

wymiarach 300x100x15cm. 

Oferowane płyty drogowe pochodzą z rozbiórki drogi gminnej nr 107401L w miejscowości 

Baranów i są składowane na działce gminnej nr 727, położonej przy ww. drodze gminnej.  

Załadunek i transport zakupionych płyt zapewnia kupujący we własnym zakresie i na własny 

koszt.  

 

3. Cena wywoławcza oferowanych płyt drogowych wynosi 100 000,00 (sto tysięcy) zł 

netto. Do ustalonej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

 

4. Wadium 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł, 

(słownie: pięć tysięcy złotych)  na rachunek Gminy Baranów w Nadwiślańskim Banku 

Spółdzielczym w Puławach o/Baranów nr 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003, przed 

upływem terminu składania ofert.  

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 

Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Gminy 

Baranów.  

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny 

nabycia.  

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone będą zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.  

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, 

uchyla się do zawarcia umowy. 

 

5. Termin i forma składania ofert: 

Oferty należy składać w formie pisemnej zgodnie z załączonym do ogłoszenie wzorem 

formularza, w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 7 listopada 2019 r. do godz. 12:00 

na adres: Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów z dopiskiem na kopercie 

"Oferta na zakup płyt drogowych. Nie otwierać przed dniem 7 listopada 2019 r., godz. 12:15". 

Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej faktycznego wpływu do Urzędu 

Gminy Baranów. 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez  otwierania. 

  



5. Termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 12:15 w Sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Baranów. Otwarcie ofert jest jawne. 

  

7. Ogólne zasady przetargu 

  

1) Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Baranów. 

2) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik 

zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą. Oferty poniżej ceny wywoławczej oraz oferty 

bez wpłaconego wadium podlegają odrzuceniu. 

3) Nabywcą zostanie oferent, który zaoferował cenę nabycia najwyższą ze złożonych ofert. 

W przypadku zaoferowania najwyższej ceny przez więcej niż jednego uczestnika 

zostaną oni zaproszeni do dodatkowej ustnej licytacji, której termin ustali Komisja 

przetargowa.  

4) Nabywca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest dokonać wpłaty ceny ustalonej w 

przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia 

o wyborze jego oferty na rachunek nr 35 8736 0006 2004 0081 7073 001. 

5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane konto oraz podpisaniu 

 protokołu zdawczo- odbiorczego. 

6) Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub 

prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty. 

 

8. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży: 
Płyty drogowe można obejrzeć na działce nr  przy drodze nr  107401L w miejscowości 

Baranów (droga do ujęcia wody od drogi powiatowej Baranów - Kurów), w dowolnym 

terminie. 

 

 9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami w sprawie sprzedaży jest Pan Grzegorz 

Dębek – tel.  81 883 40 27 wew. 17. 

  

 

 


