WÓJT GMINY DZIERśONIÓW
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAś
AUTOBUSU MARKI AUTOSAN H10-10-02
Przedmiotem przetargu jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autobus marki AUTOSAN H10-10-02
Nr rejestracyjny DDZ 43UH
Rok produkcji 1997, pierwsza rejestracja 03.11.1997r,
Wskazania drogomierza – 550868 km
Ilość miejsc siedzących – 44
Pojazd jest sprawny technicznie (w 2009r przeprowadzono remont kapitalny silnika
i remont poszycia zewnętrznego boku lewego i prawego do wysokości listew ozdobnych )

CENA WYWOŁAWCZA AUTOBUSU WYNOSI 30 000 zł BRUTTO
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY DZIERśONIÓW,
UL.PIASTOWSKA 1 (pokój nr 216) W DNIU 10.11.2010 r
o godz. 1200

Warunki przetargu
1.Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej, tj.3 000 zł do dnia 05.11.2010r do godz. 1530 na konto urzędu nr BZ WBK S.A. 1
O/Dz-ów 7310902301 0000 0005 9000 0671, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy, dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku
2.Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia wygrywającemu przetarg
3.Wadium pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu zostaje zwrócone na konto
nie
później niŜ przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu
4.Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny wywoławczej tj.300 zł
5.Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferuje najwyŜszą cenę za autobus
6.Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium
najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy kupna-sprzedaŜy na konto gminy WBK BZ Oddział Dz-ów
nr 30 1090 2301 0000 0005 9000 0669
7.Ustala się termin zawarcia umowy kupna- sprzedaŜy w ciągu 7 dni od przetargu
8.Jezeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy w ciągu 7dni wadium
przepada na rzecz sprzedającego
9.Nabywca oświadcza, Ŝe zapoznał się z warunkami przetargu i ze stanem technicznym autobusu,
przyjmuje bez zastrzeŜeń
10.Koszty opłaty skarbowej ponosi oferent.
Pojazd moŜna oglądać codziennie na parkingu przy Gimnazjum Gminnym
w DzierŜoniowie, ul. Ząbkowicka 70
Dodatkowe informacje odnośnie w/w przetargu moŜna uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu i
Turystyki Urzędu Gminy DzierŜoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 202, pod nr tel. 74 832-56-81 lub
832-56-82
Zastrzega się moŜliwość uniewaŜnienia przetargu z powodu waŜnych przyczyn.

