UR.2.2016.ZP-1
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
telefon (075) 77 12 556, 7711 435, fax (075) 7712551
ogłasza
I przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra
Opis przedmiotu sprzedaży:
- MARKA : Opel T92 Astra F
- Rok produkcji: 2000
- Rodzaj pojazdu – samochód osobowy
- Moc silnika – 44 kW
- Rodzaj paliwa – benzyna
- Nr rejestracyjny: DZG C289
- Nr VIN – W0L0MFF191G003085
- Pojemność – 1 389 cm3
- Badania techniczne ważne do 25.05.2018r.
Ubezpieczenie OC ważne do dnia 13.01.2017r.
Cena wywoławcza – 1 500,00 zł
Wadium wynosi:
300,00 zł
Przetarg odbędzie się 07 grudnia 2016 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w
Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 ( sala narad).
Warunki przetargu:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na nr konta bankowego – Bank
Spółdzielczy Pieńsk o/Węgliniec – 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070 do dnia 02 grudnia 2016r.
Termin ten dotyczy faktycznego wpływu środków na konto urzędu. Dowód wniesienia wadium przez
uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek
złotych w górę;
3. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny w/w samochodu;
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone bezpośrednio po
odbytym przetargu;
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia
umowy kupna- sprzedaży;
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
6. Przed podpisaniem umowy kupna - sprzedaży należy wpłacić na konto podane w pkt. 1 jednorazową
wpłatę za w/w samochód w wysokości 100 % wylicytowanej ceny z uwzględnieniem uiszczonego
wadium;
7. Ustala się termin zawarcia umowy kupna – sprzedaży na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
8. Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne
oświadczenie: o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez
zastrzeżeń, o obejrzeniu samochodu.
9. Szczegółowych informacji udziela Wydział Społeczno – Administracyjny w Urzędzie Gminy i Miasta
w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, tel.75 7711435 wew. 29. Samochód można obejrzeć po
wcześniejszym uzgodnieniu z w/w wydziałem.
10. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Węgliniec 17.11.2016r

