
 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 30/2022 

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26.05.2022r. 
 
 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO 
 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza ustny przetarg ofertowy na sprzedaż dwóch 

kompletów łódek plastikowych – pychówek wraz z silnikami zaburtowymi i wiosłami. 

 

1. Nazwa i siedziba właściciela: 

Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, tel. 24 267 26 00, 

fax 24 267 26 01. 
 
 

2. Przedmiot sprzedaży: 

Silniki YAMAHA F6CMH dane techniczne: 

Ilość: 2 szt. 

Typ silnika: 4-suwowy 

Pojemność: 139 cm³, - 

Liczba cylindrów/układ: 1, OHV 

Średnica x skok tłoka: 62,0 mm x 46,0 mm, - 

Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów: 4,4 kW / 5 000 obr./min 

Pełny zakres roboczy przepustnicy: 4 500 - 5 500 rpm 

Układ smarowania: Mokra miska olejowa 

Układ paliwowy: 1 gaź. 

System wyprzedzenia zapłonu: CDI 

Układ rozrusznika: Ręczny 

Przełożenie przekładni: 2.08 (27/13) 

Kolumna: M 

 

Łódki: 

Ilość: 2 szt. 

Plastikowa 

Typ: pychówka 

Długość: 7m. 

Uszkodzone drewniane burtówki 

Okucie przednie, boczne pod wiosła dulki 

W tyle łódki mocowanie silnika 

Wiosła: 2 komplety 

 
 
 
 



 

3. Sprzedający zastrzega, że łódki sprzedawane są jako dwa osobne komplety (tj. łódka + 

silnik). Nie ma możliwości złożenia oferty na samą łódkę lub sam silnik. 

4. Oferenci mogą składać oferty zarówno na jeden jak i dwa komplety. 

5. Cena wywoławcza 1 kompletu – 9 000,00 zł brutto. 

6. Postąpienie – 200,00 zł. 

7. Wadium: 200,00 zł płatne w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Gminy i Miasta 

Wyszogród: 

86 9011 0005 0000 0101 2000 0020 

Tytułem: „Wadium do przetargu na sprzedaż łódek” 

 

Wadium należy uiścić najpóźniej do 9 czerwca 2022r. Za dzień uiszczenia wadium uznaje się 

dzień, w którym pieniądze zasilą konto Gminy i Miasta Wyszogród. 

 

8. Warunki szczegółowe: 
 
Oględzin łódek oraz silników można dokonać po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

Uprawnionym do kontaktu  w  zakresie  udostępnienia  przedmiotu oraz  informacji z zakresu 

sprawności technicznej jest Pan Artur Kaźmierczak, kierownik referatu, tel. 24 267 26 23. 

Przed przystąpieniem do przetargu każdy obecny Kupujący zobowiązany będzie wypełnić 

i podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/2022 Burmistrza 

Gminy i Miasta Wyszogród. 

Łódki z silnikami zostaną sprzedane osobie/podmiotowi, która/y zaoferuje najwyższą cenę 

w przetargu ustnym. 

Rozpatrzenie ofert nastąpi  w  Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród,  ul. Rębowska 37, w tym 

samym dniu tj. 10.06.2022r. 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia nr 30/2022 

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia  26.05.2022r. 
 
 

Wyszogród, dn. …………………. 
 
 

 
..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę 

Tel. ......................................................... 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania 

przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż łódek wraz z silnikami. 

Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym 

sprzętu przystępuję do przetargu ustnego. 

 

 

 

 

………………………………………   



 



 



 



 



 

 
 





 



 


