
Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2017

Wójta Gminy Niebylec 

z dnia 11 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż autobusu Autosan H6-10.03S

1.  Przedmiotem  przetargu  jest  autobus  marki  Autosan  H6-10.03S  o  numerze

rejestracyjnym RWS 3026 oraz danych identyfikacyjnych:

1) Marka: Autosan,

2) Model: H6-10.03S,

3) Rodzaj pojazdu: autobus,

4) Liczba miejsc siedzących: 23,

5) Rok produkcji: 1999,

6) Pojemność silnika: 4353 cm3,

7) Przebieg pojazdu: 212 306

8) Masa własna: 4900 kg,

9) Maksymalna masa całkowita: 7000 kg.

2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie sprzedającego tj. Gmina Niebylec,

Niebylec 170, 38-114 Niebylec lub telefonicznie pod nr. 17 2773002 w godzinach pracy

urzędu: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00. 

2. Cena wywoławcza: wynosi 5 670,00 zł, słownie pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt zł

00/100 gr.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 11:00 w świetlicy Urzędu

Gminy w Niebylcu (pok. nr 11).

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1) Wniesienie wadium w wysokości 350 zł przelewem na konto 71 9168 1030 0260

1007 2000 0010 najpóźniej do dnia 17.11.2017 r., z dopiskiem „Wadium - Autosan H6-

10.03S”. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza

się na poczet ceny nabycia,



2)  Przedłożenie  przed  otwarciem przetargu,  komisji  przetargowej  przez  uczestnika

dowodu  wniesienia  wadium  oraz  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  warunkami

przetargu i stanem technicznym pojazdu (stanowiącym Załącznik do ogłoszenia).

4. Warunki przeprowadzenia przetargu:

1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne,

2) Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości,

a  przedstawiciele  osób  prawnych,  oprócz  dokumentu  tożsamości  zobowiązani

są przedłożyć  stosowne  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  osoby  prawnej

w przetargu,

3) Postąpienie ustala się na kwotę 100,00 zł, 

4) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż

jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5) Wadium nie zostanie zwrócone w przypadku gdy nabywca będzie uchylać się od

zawarcia umowy i uiszczenia wpłaty pełnej ceny ustalonej w przetargu.

6) Uczestnikom, którzy nie  wygrali  przetargu, wadium zwraca się  niezwłocznie po

zamknięciu przetargu.

7)  Uczestnik,  który  wygra  przetarg,  zobowiązany  jest  do  zapłaty  ceny  nabycia,

pomniejszonej o wadium w terminie 7 od daty zawarcia umowy.

8) Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny. 


