Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2015
Wójta Gminy Bejsce
z dnia 15 maja 2015 r.
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BEJSCE
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż samochodu
ciężarowego z zabudową specjalną do załadunku i wywozu śmieci marki IVECO
EUROCARGO
Do sprzedaży przeznacza się samochód ciężarowy z zabudową specjalną do załadunku
i wywozu śmieci marki IVECO EUROCARGO model ML120E22 Euro Cargo E5 12.0t,
nr rejestracyjny TKA 25AV, rok produkcji 2009, nr identyfikacyjny (VIN)
ZCFFA1EG1492554348, wskazanie drogomierza 41506 km, pojemność i moc silnika: 5880
ccm/160kW (218 KM) z zapłonem samoczynnym, typ zabudowy SK1 o pojemności 12,5 m3
zwany dalej samochodem.
Samochód sprawny technicznie- zużycie bieżników opon średnio w 35% tył oraz w 48%
przód, ważne badanie techniczne do 15.12.2015 r., nowe akumulatory.
Cena wywoławcza samochodu ciężarowego z zabudową specjalną do załadunku
i wywozu śmieci marki IVECO EUROCARGO wynosi 126 075 zł brutto (słownie: sto
dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100).
Wadium w wysokości 12 608,00 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset osiem złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy
w Bejscach, Bejsce 252, 28-512 Bejsce.
Samochód można oglądać w miejscu garażowania w byłej bazie SKR w Bejscach, 28-512
Bejsce w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 po
uprzednim uzgodnieniu terminu z kierowcą-konserwatorem pod nr tel. 600684685.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy
w Bejscach nr: 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006 najpóźniej do dnia 8 czerwca 2015 r.
włącznie. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium
w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie mu zwrócone po wpłaceniu
ceny nabycia samochodu i zawarcia umowy sprzedaży samochodu, a w przypadku uchylania
się wpłacenia ceny sprzedaży samochodu i zawarcia umowy sprzedaży samochodu wniesione
wadium przepada na rzecz Gminy Bejsce. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Sprzedający nie udziela gwarancji ani rękojmi na stan techniczny samochodu oraz nie
odpowiada za wady ukryte.
Każdy z uczestników przed przystąpieniem do przetargu winien okazać dowód osobisty oraz
dowód wpłaty wadium a także złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią
ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialnie
poświadczone pełnomocnictwo.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce , pokój nr 8
oraz pod nr tel. 3511010 wew. 30.
Zdjęcia pojazdu dostępne są do obejrzenia na stronie internetowej www.bejsce.eu/smieciarka
.

