Szudziałowo, 02 października 2017 rok
ZP.2613.1.2017

Ogłoszenie
o sprzedaży w formie drugiego przetargu nieograniczonego mienia
komunalnego tj. samochodu ciężarowego Ford FT 190 L stanowiącego własność
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie ogłasza drugi pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Ford FT 190 L 2,5 Diesel Kat. MR’95
3,5 t, nr rejestracyjny BSK 47 KH.
1. Dane identyfikacyjne pojazdu:
- marka;
- FORD;
- wersja
- ;
- model pojazdu
- FT 190L 2,5 Diesel Kat. MR’95 3,5 t ;
- rodzaj pojazdu
- Samochód ciężarowy;
- rok produkcji
- 2000;
- numer rejestracyjny
- BSK 47KH;
- nr identyfikacyjny
- WF0LXXBDVLYA85526;
- data pierwszej rejestracji w Polsce - 2007-04-03;
- wskazanie drogomierza
- 263189 km;
- okres eksploatacji pojazdu
- (00/05/15-17/09/20) 208 miesięcy;
- rodzaj nadwozia
- furgon 4 drzwiowy 2 osobowy;
- kolor powłoki lakierowej
- biały;
- dop. masa całkowita / ładowność - 3500 kg/1659 kg;
- liczba osi / rodzaj napędu/skrzynia biegów - 2 / tylny (4x2) / manualna;
- liczba cylindrów / układ cylindrów - 4 / rzędowy;
- rodzaj silnika
- z zapłonem samoczynnym;
- pojemność / moc silnika
- 2496 ccm / 56 KW (76 KM);

2. Cena wywoławcza 500,00 PLN netto + 23 % podatek VAT = 615,00 PLN brutto (słownie:
sześćset piętnaście złotych brutto)
3. Ze stanem technicznym samochodu ciężarowego Ford FT 190 L 2,5 Diesel można zapoznać się
od dnia 09-10-2017 roku do dnia 23-10-2017 roku w Szudziałowie ul. Bankowa 1 po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym –nr telefonu 85 – 7221401 z dyrektorem ZGK Panem
Mirosławem Grabowiczem.
4. Warunkiem1 przystąpienia do udziału w przetargu jest złożenie do dnia 23 października 2017
roku do godz. 12:00 oferty.
5. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem samochodu za tę samą cenę,
wówczas komisja przetargowa przeprowadzi licytację między tymi osobami.
6. Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie ul. Bankowa 1
pokój Nr 4 w zamkniętych kopertach z napisem „ Oferta ZP.2613.1.2017 na kupno samochodu
ciężarowego Ford FT 190 L 2,5 Diesel Kat. MR’95 3,5 t, nr rejestracyjny BSK 47 KH – nie
otwierać do dnia 23-10-2017 roku do godz. 12:10”.
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7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku o godz.12:10 w siedzibie
Urzędu Gminy w Szudziałowie ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo (sala konferencyjna).
8. Pisemna oferta powinna zawierać :
1 / imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot lub miejsce zamieszkania w przypadku osoby fizycznej;
2 / w przypadku pełnomocników – pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta
3/ nazwę samochodu na nabycie którego składana jest oferta i podanie proponowanej ceny nabycia
(tylko w PLN)
4 / potwierdzenie zapłaty wadium (kserokopia)
5/ podpisane oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
6/ datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub jego pełnomocnika.
7/ numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium
9. Brak 2któregokolwiek z w/w elementów będzie skutkował odrzuceniem oferty .
10. Wadium:
1/ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł. (słownie: sto
złotych) na konto 34809300000022468220000020 do dnia 23-10-2016 roku do godz. 11:30.
2/ Wadium wnosi się wyłącznie w formie przelewu na w/w rachunek bankowy.
3/ Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone , zostanie
zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty lub po przeprowadzonej licytacji, w wyniku której nie dokonano
wyboru żadnej oferty.
4/Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg lub licytację, zalicza się na poczet ceny nabycia.
5/Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygra licytację, lub którego oferta będzie
najkorzystniejsza cenowo, uchyli się od zawarcia umowy.
6/ Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie zastrzega sobie prawo własności samochodu FORD do
chwili uiszczenia ceny nabycia i podpisania umowy.
7/ Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie nie udziela rękojmi ani gwarancji na stan samochodu.
8/ Wszelkie koszty związane z nabyciem i odbiorem samochodu Ford pokrywa nabywca .
9/ Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje po rozstrzygnięci przetargu, dokonaniu wpłaty ceny
nabycia i po podpisaniu umowy.
10/ Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto.

11. Licytacja.
Sprzedaż w trybie przetargu lub licytacji nie może nastąpić za cenę niższą od ceny
wywoławczej brutto.
W razie ustalenia, że co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę za nabycie
samochodu Ford w przetargu w formie pisemnej (cena brutto), komisja przetargowa
przeprowadzi licytację między tymi oferentami.
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Licytacja rozpocznie się od podania ceny wywoławczej (brutto) samochodu przeznaczonego do sprzedaży.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej brutto.

12. Zapłata należności za nabywany samochód nie podlega rozłożeniu na raty i należy ją uiścić w terminie
14 dni od dnia rozstrzygnięcia wyniku przetargu.
Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania na rachunku bankowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Szudziałowie.
Jeżeli nabywca bez podania przyczyny nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu zawarcia
umowy sprzedaży, uważa się, że odstąpił od zamiaru nabycia samochodu.

13. Organizatorowi przetargu na sprzedaż samochodu przysługuje prawo zamknięcia przetargu

bez
wybrania którejkolwiek z ofert .
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie, ul.
Bankowa 1(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30) oraz tel. 85 722 14 01.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o przetargu, zmianę warunków przetargu ,
jak również odwołanie przetargu bez podania przyczyn.
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szudziałowie
Mirosław Grabowicz
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..........................................
(nazwisko i imię)
...............................................................
(adres)
.................................................................

ZP. 2613.1.2017

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szudziałowie
OFERTA
na kupno samochodu ciężarowego Ford FT 190 L 2,5 Diesel Kat. MR’95 3,5 t, nr
rejestracyjny BSK 47 KH;
za kwotę ....................................... złotych brutto (słownie złotych brutto ......................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1. W załączeniu - kserokopia potwierdzenia wpłaty wadium.
2. W przypadku wyboru mojej oferty - wpłacone wadium w kwocie ..................... PLN (słownie
złotych): ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
proszę przerachować na konto podstawowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie, z
tytułu zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
3. Forma zapłaty za samochod ciężarowy Ford FT 190 L 2,5 Diesel Kat. MR’95 3,5 t, nr
rejestracyjny BSK 47 KH – przelew,
4. Oświadczam:
1/ zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu (samochodu ciężarowego Ford
FT 190 L 2,5 Diesel Kat. MR’95 3,5 t, nr rejestracyjny BSK 47 KH) */
lub
2/ nie zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu (samochodu ciężarowego Ford
FT 190 L 2,5 Diesel Kat. MR’95 3,5 t, nr rejestracyjny BSK 47 KH) i ponoszę odpowiedzialność
za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin */,
*/

niepotrzebne skreślić

........................................................
(miejscowość, data)

........................................
(podpis oferenta)
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