Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu
Gmina Głubczyce zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż samochodu.
Przedmiotem przetargu jest samochód marki Volkswagen GOLF III 1.8 Kat 5d - o poj.
1781 cm3, rok produkcji 1992. Cena wywoławcza - 1100 zł. Pojazd będzie można oglądać
w dniach pracy urzędu tj. pon. 7.30-16.30, wtorek, środa, czwartek 7.30 – 15.00, piątek
7.30 – 13.00 w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 23, po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym - tel. 77 485 23 20.
Więcej informacji w ogłoszeniu o przetargu.
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Głubczyce z siedzibą w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14
Tel. 77 4852320, Fax 77 4852416 e-mail: sekretarz@glubczyce.pl
Przedmiot przetargu:
Samochód nie posiada przeglądu technicznego, nie jest zarejestrowany,
posiada aktualną polisę OC – Gmina Głubczyce stała się właścicielem
przedmiotowego pojazdu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Prudniku
Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Głubczycach.
Marka i typ pojazdu: samochód osobowy marki Volkswagen Golf III 1.8 KAT 5d o poj. 1781 cm3
Numer rej. DOA 18132
Nr identyfikacyjny (VIN) WVWZZZ1HZNW153706
Rodzaj powłoki lakierniczej: srebrny metaliczny
Pojemność/moc silnika: 1781 cm3 / moc 55 kW
Rok produkcji: 1992
Rodzaj nadwozia: samochód osobowy
Data pierwszej rejestracji 23.03.1992 r.
Przebieg w km: 152 169 km
Silnik z zapłonem: ZI
Badanie techniczne ważne do: BRAK.
Pojazd
przeznaczony do sprzedażyopis stanu technicznego znajduje się w opinii
rzeczoznawcy stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
Wartość pojazdu określa wycena Nr 458/Op/03/2014
Na wyposażeniu znajduje się 1 para kluczyków.
Tryb przetargu Pisemny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać następujące dane oferenta:.
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,'
2. adres siedziby oferenta,
3. numer telefonu.
4. numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę brutto,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami
przetargu.
Cena wywoławcza samochodu
Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 1.100,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto złotych
0/100).
Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium w wysokości 110 zł
(słownie: sto dziesięć złotych). Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego
w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce – parter lub na konto Urzędu
Nr 94 1090 2154 0000 0005 6000 0129 Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Głubczycach.
Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyli
się od zawarcia umowy.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:
Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
„Oferta na zakup samochodu Volkswagen Golf III "
Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Głubczycach przy
ul. Niepodległości 14 (sekretariat).
Ostateczny termin składania ofert ustala się na 24 kwietnia 2014 roku do godziny 13.00.
Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą. rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa
zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty,
z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa
o terminie dodatkowego przetargu.
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 24 kwietnia 2014 roku
o godz. 14.00 w Sali narad nr 22 w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, ul. Niepodległości 14,
Głubczyce. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
Miejsce i termin, którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Pojazd można oglądać w dniach pracy urzędu tj. pon. 7.30-16.30, wtorek, środa,
czwartek 7.30 – 15.00, piątek 7.30 – 13.00 w Głubczycach ul. Raciborska 23, po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 77 485 23 20.
Osoba do kontaktu Sekretarz Gminy Anna Hauptman – Głogiewicz
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Inne informacje:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd
będący przedmiotem przetargu.
2. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po
pozytywnym zakończeniu przetargu.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy
kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupnasprzedaży.
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