
OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny pożarniczy marki Daimler - Benz 911B o nr

rej. FSD 08XU, stanowiący mienie Gminy Drezdenko. Cena wywoławcza samochodu wynosi

2.376,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100). Przetarg na
sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego. W przetargu

mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

l. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Drezdenko

ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko

Numer telefonu: (95) 762 02 02
NIP 595 00 07 025

2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:
samochód specjalny- pożarniczy: Daimler - Benz 911B

pojemność silnika: 5638,00 cm3
rodzaj skrzyni biegów: manualna

rok produkcji: 1980 r.
data pierwszej rejestracji w kraju : 23.05.2006 r.

aktualny przebieg: 21849 km
liczba miejsc : 9
skrzynia biegów: manualna

kolor: czerwony

ubezpieczenie OC: ważne do 31.12.2021 r.
badanie techniczne: brak - samochód niesprawny technicznie

3. Wartość szacunkowa: 2.376,00,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt

sześć złotych 00/100).
Minimalna cena wywoławcza wynosi 100% wartości szacunkowej.

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Podmioty zainteresowane zakupem pojazdu zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty

zawierającej dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon oraz oferowaną cenę
zakupu, według wzoru formularza^) fertowego stanowiącego z^ląc^nik nr l do niniejszego

ogłoszenia w terminie do dnia y/-^, W... .WsL^. do godz. . .v?..... pocztą na adres: Urząd

Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko lub osobiście w Biurze Obsługi

Klienta Urzędu Miejskiego w Drezdenku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na
sprzedaż samochodu Daimler - Benz".

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku

ruchomego:

Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 ~ 14:00,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 722 031 673, w miejscu

zaparkowania pojazdu tj. na parkingu firmy TRACK CENTER - Grzegorz Jurkiewicz
w miejscowości Trzebicz Młyn 12 . Szczegółowych informacji o przetargu oraz danych dot.

samochodu udziela p. Sylwester Onichimowski pod nr tel. 519 137 029.



6. Warunku przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym

postępowaniu:
l. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo przynajmniej
jednego oferenta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej sumie ceny

wywoławczej. Nabywcą zostaje oferent, który w przetargu zaoferował najwyższą cenę

zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od

dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia.
Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży samochodu przekazywane są na konto dochodów

budżetu gminy.

4. Sprzedający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium przez oferentów.
5. Do oferty wymagane jest złożenie poniższych dokumentów:

l) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapoznaniu się:

- ze stanem prawnym, technicznym pojazdu przeznaczonego do sprzedaży i nie wnoszeniu
zastrzeżeń w tym zakresie,

- z warunkami i regulaminem przetargu,

- oraz projektem umowy kupna-sprzedaży stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego

ogłoszenia.

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
3) odpis KRS (dotyczy osób prawnych).

6. Rozstrzygnięcie przetargu:
Otwarcie ofert^w przetargu na zbycie ww. samochodu odbędzie się w dniu . .^f.':7.. t-^>-. .^</ r.

o godz^K;^" w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska l, pokój nr ^.4?^

7. Inne informacje:
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.


