
Załączniknr 2 doZarządzenia Nr 0050,291.2018
Wójti Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 17 -08,2018

Wójt Gminy Dabrowa Zielona ogłasza pisemny pżetarg ofeńowy nieograniczony na sprzedaŻ

samochodu pożarniczego markiSTAR 266 GBA 2,5/8,

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Dąbrowa Zielona ul. Pl. Kościuszki 31 , 42-265 Dąbrowa Zielona, tel. 34/3555018-'t9

2. Miejsce itermin przetargu:

otwarcie ofeń nastąpi w siedzibie Sprzedającego, pokoj nr 12, w dniu 27 .08.2018 r. o godz. 1 1 :15,

przez komisję powołaną zaządzeniem Wójta Gminy..

3. Miejsce itermin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
po uprzednim uzgodnieniu terminu z:P.Jan Knapik Naczelnik OSP Ulesie, nr tel. 514865164.

4. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

Marka i model- STAR 266 GBA 2,5/8

Numer identyfikacyjny A/lN/, 631 182
Pojemnośó silnika - 6842 cm3

Moc silnika - 1110 kW (150 KM)

Opis pojazdu - pożarniczy
Stan licznika - 38663
Kolor nadwozia - czenłony
Paliwo - ON
Skrzynia biegów - manualna
Rok produkcji - 1976

Rok zabudowy - 1997.

5. Cena wywoławcza wynosi 18 000,oo zł (brutto) , (słownie złotych: osiemnaŚcie tYsięcY).

6. Wadium w wysokości 1o % ceny wywoławczej, w kwocie 1.800,00 zł (słownie złotYch: jeden tYsiąc

osiemset) naiezy Ńpłacić na kóntó Sprzedającego w Banku Spółdzielczym Koniecpol Oddział

Dąbrowa Zieloni, nr rachunku: 47 8276 1013 2101 0000 0013 0001

wadium wniesione przez nabywcęzalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium wniesione przez oferentow, ktorych ofeńy nie zostanąwybrane lub

zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wYboru ofeńY.

wadium nie podlega zwrotowiw przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg,

uchyli się od zawarcia umowy sprzedazy.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złozenie w zamkniętej kopercie z oPisem ,, Ofeńa na

zakup samochodu pozarniczego marki STAR 266 GBA" w Punkcie Obsługi lnteresanta Uzędu

Gminy Dąbrowa Zielona do dnia 27.08.2018 r, do godz, 1 1,00:

1) ofeńy (załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu),

2) oświadczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu),

3) dowodu wpłaty wadium,



8. ofeńa zostanie odrzucona jeżeli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub sąone

niekompletne, nieczytelne iub budząinnąwątpiiwość, zaś źożeniewyjaśnień mogłoby prowadzió

do uznania jej za nowąofeńę.

9.ofeńazłożonalubdoręczonapoterminieniebędzierozpatrywana.

10. Oferent, ktorego ofeńa została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny

nabyciawciągusiedmiudnioddniapisemnegopowiadomieniaowyborzejegoofeńynarachunek
Sprzedającego nr 47 8276 1013 2101 0000 0013 0001

11.wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia,

12.\rganizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któĘkolwiek z

ofeń bez podania przyczyn.

13.wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi kupujący,

14. Cena za pzedmiot pzetargu oferowana w złożonych ofeńach nie może być niższa

niż cena podana w opisie przedmiotu przetargu,

15. Formularz ofeńowy kupna samochodu pozarniczego można pobrać w urzędzie Gminy Dąbrowa

ZieIona, pokój nr 12.

Z up. V||ójta

-g, MGh! surlej
Zastępca Wójta


