Boćki dnia 25.09.2015r

T.2632.1.2015

Wójt Gminy Boćki
ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodów
1 Nazwa i siedziba jednostki:
GMINA BOĆKI ,17-111 B o ćk i, woj. podlaskie
ul. Plac Armii Krajowej 3
tel. 85 731 96 20
fax: 85 731 96 12

e-mail: ug@gminabocki.pl
strona internetowa: www.bin.gminabocki.nl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2015 r. o godzinie l l 10w Gminie Boćki, 17-111 Boćki,
ul. Plac Armii Krajowej 3 ( sala konferencyjna)
3. Rodzaj, typ, pojazdów objętych sprzedażą oraz ceny wywoławcze , wysokość wadium:
3.1. Autobus- Autosan H6-10.03 S ; nr identyfikacyjny (VIN) SUADW1DDPXS510209; nr rej. BIR 2528,
rok produkcji-1999r ; data pierwszej rejestracji 07.10.1999r; przebieg- 275721 km; liczba miejsc
siedzących - 24; moc silnika -107 KM; rodzaj silnika - z zapłonem samoczynnym.
Cena wywoławcza (netto) : 7 400,00 zł ( słownie: siedem tysięcy czterysta złoty 00/100)
Wadium- 740,00 zł.
3.2. Autobus- Autosan H9-21 ; nr identyfikacyjny (VIN) 790019; nr rej. BBIC 612, rok produkcji-1992r
; data pierwszej rejestracji 01.04.1992r; przebieg- 298145 km; liczba miejsc siedzących - 40; moc
silnika -150 KM; rodzaj silnika - z zapłonem samoczynnym.
Cena wywoławcza ( netto): 4 500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złoty 00/100)
Wadium- 450,00 zł
3.3. Sam. Specjalny Pożarniczy ŻUK A 15 B ; nr identyfikacyjny (VIN) 98933 ; nr rej. BBIK 561; rok
produkcji-1969r ; data pierwszej rejestracji 04.11.1970r; przebieg-50815 km; rodzaj nadwoziafurgon 4 drzwiowy ; moc silnika - 71KM; rodzaj silnika- z zapłonem iskrowym ( gaźnik).
Cena wywoławcza ( netto): 700,00 zł (słownie: siedemset złoty 00/100)
Wadium- 70,00 zł
3.4. Sam. Specjalny Pożarniczy ŻUK A 15 B ; nr identyfikacyjny (VIN) 50268067 ; nr rej. BBIK 138; rok
produkcji-1977r ; data pierwszej rejestracji 16.01.1977r; przebieg 15264 km; rodzaj nadwozia-furgon
4 drzwiowy ; moc silnika - 71KM; rodzaj silnika- z zapłonem iskrowym ( gaźnik).
Cena wywoławcza (netto): 800,00 z ł,( słownie: osiemset złoty 00/100)
Wadium- 80,00 zł
4. Wadium, oraz forma ich wniesienia.
3.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej - przelewem na konto Gminy Boćki : nr 18 8063 0001 0050 0500 2004 0048 BS Brańsk
0/ Boćki do dnia 14.10.2015r do godz. I I 00. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem,

aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora przetargu do 14.10.2015r do g o d z.ll00
3.2. W tytule przelewu należy wpisać „ Wadium na zakup samochodu marki.......o nr rej...............
3.3. W przypadku, gdy oferent jest zainteresowany zakupem więcej niż jednego pojazdu - wpłaca
wadium oddzielnie na każdy pojazd.
3.4 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,
zostanie zwrócone w ciągu 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru oferty lub odrzucenia oferty.
3.5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
3.6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyla się od
zawarcia umowy kupna- sprzedaży.
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane samochody: Pojazdy można oglądać w
dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin
, osobami do kontaktu : Turkowicz Tadeusz nr tel. 85 731 31 38 lub 503 689 779 i Piotr Szymczuk nr
tel. 85 731 96 22 lub 600 323 055
5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i
musi zawierać:
5.1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta ;
5.2. Numer PESEL, NIP, nr telefonu, nr faksu.
5.3.Oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena
wywoławcza), warunki jej zapłaty.
5.4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i stanem technicznym pojazdu
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin pojazdu.
5.5. kserokopię dowodu wpłaty wadium.
5.6. Oferta powinna być sporządzona według wzoru , stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia
6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
6.1. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta
powinna oznaczona i zaadresowana zgodnie z poniższym wzorem:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3,
17-111 Boćki ( sekretariat)
Oferta przetargowa na zakup samochodu / marka, typ .................. Nr rej........................... „ nie
otwierać przed dniem 14.10.2015 r go d z.ll10
6.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3
(sekretariat), do dnia 14.10.2015r do godz. I I 00
6.3. W przypadku gdy oferent jest zainteresowany zakupem więcej niż jednego pojazdu - składa
oddzielnie oferty na każdy pojazd.
6.4. Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 14 dni od daty otwarcia ofert.
6.5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10. 2015r o godz. I I 10 w sali konferencyjnej Gminy Boćki, 17111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3 w dniu 14.10.2015r o godz. I I 10
6.6. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
7. Warunki wyboru oferty:
7.1. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany pojazd objęty
przedmiotem przetargu. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
7.2. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie za dany pojazd ,
zostanie przeprowadzona aukcja pomiędzy tymi oferentami. Ceną wywoławczą aukcji będzie cena

zaproponowana w tych ofertach.
7.3. Komisja przetargowa wyznaczy termin i miejsce przeprowadzenia aukcji, o czym zawiadomi
oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.
7.4. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
7.5.0ferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do
zawarcia umowy kupna- sprzedaży w terminie wyznaczonym przez sprzedającego.
7.6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia ( pomniejszoną o wpłacone wadium) w
terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu , nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia zawarcia
umowy kupna -sprzedaży.
7.7. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny
nabycia
8. Odrzucenie oferty:
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
8.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
8.2. została złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium,
8.3. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt.5 ogłoszenia, lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę
9. Inne postanowienia:
9.1 Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi oferent, w szczególności ciąży
na nim obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.
9.2 Ceną kupna-sprzedaży pojazdu jest cena ofertowa ( netto )+ 23% podatek VAT
Organizator przetargu jest płatnikiem podatku VAT i wystawi fakturę VAT.
9.3 Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu .
9.4. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert, bez podania przyczyn.

ferehajło

