
Dąbrowa, 10.02.2022 r. 

 

WÓJT GMINY DĄBROWA 

ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego 

marki  STEYR-DAIMLER-PUCH 13 S23 4x4, rok produkcji 1991 

 

Samochód pożarniczy stanowi własność Gminy Dąbrowa,  

ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa 

 

Opis przedmiotu sprzedaży: 

samochód marki STEYR-DAIMLER-PUCH 13 S23 4x4 

 

- nr rejestracyjny: OPO 7X33 

- model:13S23 

- rodzaj pojazdu: specjalny – pożarniczy  

- rok produkcji  1991 

- nr identyfikacyjny (VIN) WAN1321YY68YY1284 

- kolor powłoki lak.: czerwony pojemność silnika: 6595 cm3 

- moc silnika: 171 kW 

- rodzaj napędu: 4x4 

- rodzaj paliwa: olej napędowy 

- stan licznika: 31202 km (wg drogomierza). 

- data ważności badania technicznego: 12.11.2022r. 

- liczba osi: 2 

- liczba miejsc: 7 

- nr. dowodu rejestracyjnego: DR/BAO 0243144 

- nr. karty pojazdu: AAC5421349 

- samochód sprawny technicznie, pozbawiony sprzętu wyposażenia pożarniczego 

- ogumienie jednolite, nowe na obu osiach. 

 

Pojazd jest zarejestrowany oraz dopuszczony do ruchu drogowego. 

Posiada ubezpieczenie OC  do 31.12.2022 r. 

 

Cena oferowanego do sprzedaży pojazdu oszacowana przez rzeczoznawcę wynosi 

80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto). 

 

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 19, 

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny - nr tel. 784432342 lub 504194654. 

 

Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem wybranego sposobu poprzez :   

a) platformę  ePUAP https://epuap.gov.pl na adres skrzynki Urzędu Gminy Dąbrowa 

/y69foca544/SkrytkaESP 
b) pocztą tradycyjną  

c) lub   dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 

pok. 1  (biuro podawcze), 

z dopiskiem  „Sprzedaż samochodu pożarniczego STEYR-DAIMLER-PUCH 13 S23 4x4” 

 

w terminie do 24.02.2022 r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) 

https://epuap.gov.pl/


W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto zakupu samochodu. Za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta z najwyższą oferowaną ceną. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

 

Gmina Dąbrowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie  

i miejscu podpisania umowy. 

 

Do kontaktów ze strony Urzędu Gminy Dąbrowa upoważniony jest Pan Jacek Kunysz   

nr tel. 504194654 

 

W załączeniu dokumentacja zdjęciowa oferowanego do sprzedaży samochodu. 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Dąbrowa 

 

                                                                                               /-/Katarzyna Gołębiowska - Jarek 


