
OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

Z DNIA 23.05.2018 r. 

 

Gmina Milanówek, z siedzibą w Urzędzie Miasta Milanówka 05-822 Milanówek,  

ul. Kościuszki 45 informuje, iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego, którego 

szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1. 

Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży. 

1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych 

składników majątku ruchomego wymienionego w załączniku, mogą składać pisemnie 

oferty zawierające: 

 

1) Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny 

adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – 

nazwę, adres i siedzibę. 

2) Wykaz składników majątku ruchomego objętego ofertą. 

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub,  

że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 

4) Oferowane ceny brutto za poszczególne składniki majątku ruchomego. 

 

2. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych i zużytych składników 

majątku ruchomego Gminy Milanówek w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena 

zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego (nie 

mniejsza niż cena wywoławcza). W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów 

zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi 

Kupującymi Gmina Milanówek może przeprowadzić dodatkowo aukcję/licytację, 

która zostanie przeprowadzona w uzgodnionym z Kupującymi terminie. 

Aukcja/licytacja odbywać się będzie na zasadzie zwiększenia zaproponowanej ceny  

o kolejne 100,00 zł, aż do momentu wskazania najbardziej korzystnej ceny przez 

jednego z Kupujących.  

 

3. Cenę wywoławczą Gmina Milanówek ustaliła na szacunkową wartość rynkową – 

2.000,00 zł.  

 

4. Wszelkie koszty związane z odbiorem składników rzeczowych majątku ruchomego 

pozostają po stronie kupującego. 

 

5. Składniki można oglądać w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 

45 w terminie od 23.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w godz.: 11.00 – 14.00 po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Kamil Szeląg,  tel. 696 448 408 

            Michał Piwek, tel. 506 320 369 



 

6. Oferty o których mowa wyżej wraz z oświadczeniem (do pobrania na stronie 

www.milanowek.pl) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zakup 

samochodu marki Honda CRX, WK15216” do dnia 1.06.2018 r. do godz. 15.00 do 

siedziby Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek (liczy się 

data wpływu do siedziby Urzędu Miasta Milanówka). 

 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2018 roku o godzinie 9.00 w budynku 

Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Żabie Oczko 1, sala konferencyjna. 

 

8. Gmina Milanówek zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia bez 

podania przyczyny. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

         /-/ 

   Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr ORG.0051.164.2018 [wywieszono od dnia 23.05.2018 r., do dnia 1.06.2018 r.]

http://www.milanowek.pl/


Załącznik nr 1 

Lp. Nazwa składnika majątku 

Numer 

inwenta

rzowy 

Rok 

produkcji 

Szacunkowa 

wartość 

rynkowa 

Stan 

techniczny 

Szacunkowe 

koszty 

naprawy 

Uwagi 

 

1 1. Samochód osobowy marki Honda 

CRX;  

2. Nr rejestracyjny: WK15216;  

3. rok produkcji: 1991;  

4. data pierwszej rejestracji: 

20.03.1991; całkowity przebieg 

145 944 km (wymieniany licznik);  

5. dopuszczalna masa całkowita 

1290kg;   

6. VIN: JHMED937005303802; 

7. pojemność silnika: 1590 

cm³/91kW; 

8. kolor nadwozia: czarny;  

9. badanie techniczne: brak;  

10. dowód rejestracyjny: brak; 

11. polisa OC: K104029611 ważna do 

11.08.2018 r. 

ST02517 1991 2.000,00 zł Wymagający 

wielu napraw, 

istniejące 

niesprawności 

zawieszenia i 

układu 

hamulcowego, 

widoczna 

korozja 

karoserii 

2.200,00 zł 

brutto 

1) Widoczny wyciek płynu 

chłodzącego pomiędzy 

silnikiem a nagrzewnicą 

2) Uszkodzona osłona przegubu 

półosi oraz wyciek oleju ze 

skrzyni biegów 

3) Bardzo zły stan podzespołów 

gumowych zawieszenia 

przedniego (simerbloki) jak i 

tylnego (tuleje wahaczy) 

4) Na osi przedniej i tylnej 

mocno skorodowane tarcze 

5) Brak podsufitki 

 

Pojazd został poddany ocenie stanu technicznego i szacunkowej wycenie wykonania napraw w profesjonalnym warsztacie mechaniki pojazdowej. 

Gmina Milanówek zastrzega, iż wskazane usterki są widocznymi wadami pojazdów i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte wady 

pojazdów, niemożliwe do zlokalizowania w chwili obecnej, a mogące powstać podczas wykonywania napraw lub wymianie wskazanych części. 


