
WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3.5T. 

MARKI FIAT DUCATO 2.8 JTD 

 

Przedmiotem przetargu jest samochód ciężarowy do 3.5t.   

Marka  i model pojazdu FIAT DUCATO 2.8 JTD 

Nr rejestracyjny  DDZ 5R12 

Nr identyfikacyjny (VIN) ZFA24400007348204 

Rok produkcji   2004 

Data pierwszej rejestracji 2004/02/13 ( w Polsce: 2011/03/22) 

Stan licznika   299.221 km 

Pojemność / Moc silnika 2800 ccm/ 94kW ( 128 KM) 

Długość/ szer./ wys.   5099 mm/ 2024 mm/ 2470 mm 

Kolor    biały 

Dopuszczalna masa całkowita/ Ładowność 3300 kg / 750 kg 

Rodzaj nadwozia       kombi z podwyższonym dachem, wydłużone, 4 drzwiowe, 6 osobowe 

Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów 2/przedni (4x2)/manualna 

Rozstaw osi   3200 mm 

Jednostka napędowa  z zapłonem samoczynnym 

Doładowanie   Turbosp. z chłodn. powietrza 

Liczba cylindrów/Układ cylindrów 4/rzędowy 

Norma spalin   E3 

Przegląd techniczny był ważny do 06.05.2020r. 

 

CENA WYWOŁAWCZA SAMOCHODU WYNOSI 2.531 zł  (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy) 

 

1. Przetarg odbędzie się 1.06.2020r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy 

Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pokój nr 216.  

2. Samochód można oglądać na parkingu przy Urzędzie Gminy Dzierżoniów,  

ul. Piastowska 1, po wcześniejszym uzgodnieniu z  Referatem Mienia Komunalnego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod nr tel. 74/832-56-84.  

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest osobiste uczestnictwo w przetargu 

osób zainteresowanych z dokumentem tożsamości w przypadku osób fizycznych, 

natomiast w przypadku firmy – wypis z właściwego rejestru, numer NIP,  

nr REGON oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.  



253,10 zł na konto Gminy nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008, najpóźniej do 

dnia do dnia 29.05.2020r.  

4. Oferent przez rozpoczęciem przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia,  

że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym samochodu  

i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

5. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet 

ceny nabycia samochodu.  

6. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. 

7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg na 

ww. pojazd, odstąpi od zawarcia umowy lub nie wpłaci pozostałej kwoty na konto 

gminy  

w ciągu 7 dni.   

8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 26,00 zł    

9. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą kwotę za ww. samochód.   

10. Termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży nastąpi w ciągu 7 dni od daty przetargu. 

11. Nabywca jest zobowiązany uiścić na konto gminy cenę zaoferowaną podczas 

przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium, w terminie 7 dni od daty przetargu.   

12. Wydanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny zaoferowanej podczas przetargu.  

13. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedawanego pojazdu oraz nie bierze 

odpowiedzialności za wady ukryte.  

14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub unieważnienia przetargu.  

 

Dodatkowe informacje odnośnie ww. przetargu można uzyskać w Referacie Mienia 

Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów,  

pod nr tel. 74/832-56-84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów w dniu 

15.05.2020r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl 

 

http://www.ug.dzierzoniow.pl/

