oGŁosZENIE o PRZETARGU USTNYM NIEoGRANICZoNYM
NA SPRZEDAZ SAMOCHODU RATOWNICZO - POZARNICZEGO
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż samochodu ratowniczo - pożamiczego JELCZ 315
1.

Opis samochodu pzeznaczonego do sprzedaży:

IELCZ315
GCBA 6/32 wodno - pianowy

Marka
l. Tvp
l. Rok produkcii
4. Nr VIN
1.

1985
SUJP3 25DSFO()O973 5

Rodzaj
;amochód spec]alny
)ozat1-t1.czy
Przeznaczenie
7' Silnik wYsokoprężny, trrrbo doładowany roj.11,1dm'
I 9.51 1 km
8. Stan licznika
5.
5.

Szczegółowy opis samochodu określaOperat szacunkowy stanowiący zalącznik
nr 1 do Ogłoszenia

2. W przetargu mogą brać udział osoby ttzyczne lub prawne, które wpłacą wadium
w wysokości 1 0% ceny wywoławczej.

NaleŹy je wpłacić na adres i konto:
Bank Spóldzielczy w Poddębicach o/Łask
Nr konta bankowego: 54 9263 0000 0562 1478 2005 0065
w terminie do dnia 1 lutego 2016 r.

3. Przelarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy

w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6,

98

1ó0 Sędziejowice, - sala B.

4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłoŹyć komisji przetargowej dowód
wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny
nabycia samochodu. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika,
który wygrał przetarg, od podpisania umowy sprzedaży.

6.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po

zakończeni u procedury przetargowej.

jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia nie póŹniej niż w terminie 7 dni od daty
zakończenia licytacji. Na poczet cenyjest zaliczone wpłacone wadium.
7. Nabywca

8. Zakupiony samochód naleŹy odebrać na własny koszt
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

i swoim staraniem w terminie 7 dni

9. odpowiedzialnośó za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwiewykonywanych prac
związatych z załadunkiem i transportem nab1tych maszyn ponosi nabywca.

I0. Przeznaczony do sprzedaŻy samochód można oglądać w godz. od 7:30 do 15:30 w
Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach, Sędziejowice Kolonia 12,
98 _ 160 Sędziejowice, po uprzednim zgłoszeniu te1efonicznym (tel.43 67 t1226).

1t. Gmina Sędziejowice zastrzega sobie moŹliwośÓ uniewaznienia procedury przetargowej

bez podawania przyczyny. W tym prz1padku wpłacone wadium podiega zwrotowi.
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Sędziejowice, dnta: 2I.01 .2016 r'

REGULAMIN PRZETARGU
I.

POSTANOWIENIA OGOLNE
l. Regulamin określa procedurę

2'
3.

i warunłi sprzedaŻy środkatrwałego w

postaci
samochodu ratowniczo - pożamiczego, marki JELCZ 315, Nr rej' SIL 134D, będącego
rł lasnoscią cmin1 Sędziejo''r ice.
Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w drodze ustnej licytacji prowadzonej
przez przew odniczącego komisji przetargowej.
organizator Zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w częścilub w całości
bez podawania p rzy czy n.

TERMIN I oGŁOSZENIE PRZETARGU
ogłaszający przetarg wznacza temin plzetargl oraz zamlęszcza ogłoszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy oraz na stronie BIP Gminy Sędziejowice.
II.

II].

KOMISJA PRZETARGOWA

1.

2.
3.

Procedurę sprzedaży prowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Wójta
Gminy Sędziejowice z dnia 21 stycznia 2016 r.
Komisja plzetargowa zobowiązana jest do traktowania na równych prawach
wszystkich podmiotów biorących udział w postępowanirr oraz prowadzenia licyacji w
sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.
osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małŹonkowie' dzieci'
rodzice, rodzeńst\ło nie mogą uczestniczyć jako strona kupuj ąca w prowadzonym
postępowaniu.

IV. PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Przed przystąpieniem do przetargu podmiot ogłaszający przetarg dokonał wyceny
zł netto'
środków trwałych, na kwotę: 1 0.125
'00
2. Ustalona cena oszacowania stanowi ceną ryŃową przedmiotu sprzedaŻy.
3. cenę wywoławczą przedmiotu sprzedaŻy ustala się na kwotę: 8.000,00 zł netto
4. Przedmiot sprzedźy nie podlega opodatkowaniu VAT

V. WADiUM

1.

2.
3.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium.
ogłaszający przelarg ustala wadium w wysokości 10%, po zaokrągleniu do pełnych
złotych ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, tj.: 800,00 zł - tytułem
zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu.
Wadium należy wpłacaó na konto Gminy Sędziejowice
Bank Spóldzie|czy w Poddębicach O,Łask
Nr konta bankowego: 54 9263 0000 0562 1478 2005 0065

VI. PRZEBIEG LICYTACJI
1. LicJtacja rozpÓczyna się od wywołania przedmiotu przetargu, ceny wywoławczej,
wysokości wadium oraz minimalnego postąpienia.
2. Kwota minimalnego postąpienia nie może wynosić mniej niz 1% ceny, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych., tj.: 80,00 zł.
3. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika pzetargll, gdy inny uczestnik zaoferuje
cenę wyższą.

4. Po

ustaniu postąpień prowadzący licytację, lprzedzając obecnych, po trzeclm
ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi' który zaoferował
najwyŻszą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzeduŻ środkatrwałego, będącego

5.
6.
7.
8.

przedmiotem licytacji na rzecz nabywcy.
Sprzedaz nie moŻe nastąpió za cenę niŻszą niż cena wywoławcza.
Stawienie się jednego lic1.tanta wystarcza do odbycia przetargu. Ceną nabycia środka
jest cena wywoławcza powiększona o co najmniej jedno postąpienie.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia nie póŹniej niż w terminie 7 dni od
daty zakończenia 1icytacji. Na poczet ceny jest zaliczone wpłacone wadium.
Niedokonanie wpłaty w terminie 7 dnt oznacza odstąpienie kupującego od umowy
sprzedaży i powoduje utratę wadium.

VII. WARUNKI ODBIORU IAKUPIONEGO SRODKA.
1. Zakupiony środek należy odebraó na swój koszt i swoim staraniem
od dnia przeprowadzenia licytacji, po uprzednim wpłaceniu ustalonej
2. organizator przetargu nie bierze odpowiedzialnoś ci za zniszczenia,
kładzieŻ nab1.tego środka, powstałe po upływie 7 dni od dnia

w terminie 7 dni
kwoty.
dewastację bądŹ
przeprowadzenia

licl.tacj i.

odpowiedzialnoś ci za zniszczenia powstałe wskutek
niewłaściwięwykonywanych prac związanych z załadunkiem i transporlem.

3. organizator nie bięrze

VIII' PRoToKoŁ
Prowadzący plzętarg sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawieraÓ:
- oznaczenie miejsca i czasu przebiegu przetargu,
- imiona i nazwiska osób prowadzących licytację,
- wysokośó ceny wywoławczej,
- najwyŻszą cenę zaolerowaną za środektrwały,

- imię, nazwisko i i miejsce zamieszkania nabJ'wcy,
-

wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetafgu'

- wzmiankę o odcz1'taniu protokołu,
- podpisy osób

prowadzących przetarg.
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