Boćki, dnia 21.08.2019 r.
ZP.271.8.2019

Gmina Boćki ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu Autobus
– Autosan – model pojazdu H6.10 7.0t, rok produkcji 1999, z ceną wywoławczą
3 200,00zł
1. Przetarg przeprowadzony będzie przez Gminę Boćki, 17-111 Boćki, woj. podlaskie
przy ul. Plac Armii Krajowej 3, w dniu 06.09.2019 r. o godz. 10.10 (w sali
konferencyjnej)
2. Rodzaj i typ pojazdu: Autobus – Autosan H6.10 7.0t, nr identyfikacyjny (VIN)
SUADW1DDPXS510209, nr rej. BIR 2528, rok produkcji – 1999, data pierwszej
rejestracji 07.10.1999 r., przebieg – 275121 km, liczba miejsc siedzących 24.
3. Samochód oglądać można w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin, osoby do kontaktu: Mirosław
Kolejkowicz tel. 85 731 96 20, 608 899 365, Tadeusz Turkowicz 503 689 779
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej ( 320,00 zł) sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego
oraz prawa na dobrach niematerialnych. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia
05.09.2019 r. na konto Gminy Boćki nr: 18 8063 0001 0050 0500 2004 0048 BS w
Brańsku o/Boćki.
W tytule przelewu należy wpisać „Wadium, na zakup samochodu marki
AUTOSAN”
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, zwraca się niezwłocznie po przeprowadzeniu przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi: w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli
się od zawarcia umowy bądź żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej
ceny wywoławczej.
5. Ofertę pisemną należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty wadium najpóźniej do dnia
06.09.2019 r. do godziny 10.00.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie w
sekretariacie Gminy Boćki. Kopertę należy opisać „Oferta w przetargu na sprzedaż
samochodu Autobus - Autosan”.
Oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy, oferowaną cenę i
warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta ze zapoznał się ze stanem przedmiotu
sprzedaży.
6. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium;

b. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5 lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
7. Organizator przetargu, Gmina Boćki zastrzega, że organizatorowi przetargu przysługuje
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Wydanie samochodu nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.
9. Z chwilą rozstrzygnięcia przetargu następuje zawarcie umowy sprzedaży. Nabywca jest
zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu bądź w
terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie dłuższym niż 7 dni.
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