GMINY
Mlynarze 25.01.2018

W6jt Gminy Mlynarze

ogtasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaz samochodu strazackiego marki MAGIRUS - DEUTZ FM 170D llFA

1. Nazwa i siedziba

sprzeda.i~cego:

Gmina Mlynarze
ul. Ostrolycka 7, 06-231 Mlynarze
2. Dane

dotycz~ce

sprzedawanego pojazdu:

1) Marka i model - Magirus-Deutz FM 170D 11 FA
2) Numer rejestracyjny - WMA A079
3) Pojernnosc silnika - 8424 cm3
4) Stan licznika pojazdu na dzieil 04.0L2018r - 30019 km
5) Kolor nadwozia - czerwony
6) Paliwo - olej napydowy
7) Skrzynia bieg6w - manualna
8) Rok produkcji - 1980 r.
9) Data pierwszej rejestracji - 31.03 .1981 r.
10) Data pierwszej rejestracji w kraju - 08.06.2000
11) Data waZnosci badania technicznego - 25.06.2018 r.
12) Data waznosci ubezpieczenia OC - 08.06.2018 r.
13) Stan techniczny - dobry
14) WYPosaZenie dodatkowe - autopompa, zbiomik wody 0 poj. 25001
3. Miejsce i termin przetargu:
Otwarcie ofert odbydzie sicr w siedzibie sprzedajqcego, sala konferencyjna (pok.
12.02.2018r. 0 godz. 11.00.
4. Miejsce i termin, w ktorym moina

ogl~dac

ill'

2) w dniu

sprzedawany pojazd:

Uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostypniania przedmiotu przetargu do oglydzin
oraz udzielania informacji Sq pracownicy Urzydu Gminy Mlynarze: Adam Rupiilski i
Krzysztof Modzelewski tel. 29/7680062.
5. Cena 'wywotawcza:
Cena wywolawcza (kwota minimalna sprzedaZy samochodu) wynosi: 7.500,00 (slownie:
siedem tysiycy piycset zlotych 00/100).

6. Wadium:
Wadium w wysokosci 750,00 zl (slownie: siedemset piycdziesiqt zlotych 0011 00) nalezy
wp1acic na rachunek bankowy Urzydu Gminy Mtynarze Nr 78892500060000 16322000
0030 BS Rozan, z adnotacjq: "Wadium - sprzedai: samochodu straiackiego", przed
wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Wadium wniesione przez nabywcy zalicza siy na poczet ceny nabycia.
Wadium wniesione przez oferentow, ktorych oferty rue zostaly wybrane lub odrzucone,
zostanie zwrocone niezw10cznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy ofere nt, ktory wygral przetarg, uchylil siy
od umowy sprzedaiy, bqdz od wplaty calosci ceny nabycia po podpisaniu umowy.

7. Warunki

przyst~pienia

do prLetargu

Warunkiem przystqpienia do przetargu jest zlozenie w Sekretariacie Urzydu Gminy M1ynarze
w zamkniytej kopercie z dopiskiem " Oferta na sprzedaz samochodu strazackiego marki
MAGIRUS - DEUTZ FM 170D llFA" nastypujqcych dokumentow:
- Formularza ofertowego okreslajqcego oferowanq ceny za przedmiot przetargu (nie nizszq
ruz kwota minimalna) stanowiqcego zalqcznik Nr 1 do runiejszego ogloszenia,
- Oswiadczenia 0 zapoznaniu
niniejszego ogloszenia,

si~

z

tresci~

ogloszenia

0

prLetargu - zalqcznik Nr 2 do

- Dowodu wplaty wadium

Oferty wraz z zalqcznikami nalezy zlozyc do dnia 12.02.2018 r. do godz. 11.00.

8. Oferta zlozona lub doryczona po termirue rue bydzie rozpatrywana.
9.

Oferent wyloniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzydzie
Gminy Mlynarze w terminie ustalonym przez Sprzedajqcego (nie dluzszym niz 7 dni od
otrzyrnania zawiadomienia)

10.

Oferent, ktorego oferta zostarue wybrana zobowiqzany jest do zaplacenia ceny nabycia
w ciqgu siedmiu dni od dnia podpisania umowy na nr rachlll1ku bankowego
sprzedajqcego:
3689250006 163220000010 BS Rozan.

11. Przekazanie samochodu oferentowi nastqpi protoko1em zdawczo - odbiorczym po
podpisaniu umowy i dokonaruu przez oferenta wplaty pelnej oferowanej kwoty na konto
Urzydu Gminy Mlynarze podane w ogloszeniu 0 przetargu.

