
OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA RUCHOMEGO

STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY OSTR6WEK

1. Wojt Gminy Ostrowek ogfasza przetarg pisemny na sprzedaz zb^dnego mienia

ruchomego stanowiqcego wtasnosc Gminy Ostrowek.
2. Przedmiotem sprzedazy jest samochod:

• Marka: VOLKSWAGEN

• Model: Transporter T5 1,9 TDi E3.0t

• Numer rejestracyjny : EWI66EV

• Rodzaj pojazdu: samochod ci^zarowy do 3,5 t

• Nr identyfikacyjny (Win) WV2ZZZ7HZ5X001698
• Data pierwszej rejestracji: 08.12.2004

• Wskazanie drogomierza: 475840 km

• Kolor: biaty

• Dop.masa catk./tadownosc: 2800 kg/ 670 kg

• Rodzaj nadwozia: kombi wydtuzone 4 drzwiowe, - 9 osobowe

• Rodzaj silnika: z zaptonem samoczynnym

• Pojemnosc/ Moc silnika : 1896 cm/ 77kW {105 KM)

• Dotadowanie: Turbospre^zarka

• Dtugosc/Szerokosc/Wysokosc: 5290 mm/ 1904mm/ 1959mm

3. Wartosc wyceny i cena wywotawcza: 25100,00 zl brutto ( stownie ztotych:
dwadziescia pi^c tysi^cy , sto).

4. Termin przetargu: 29 lipca 2013r. o godz. 11.00
5. Miejsce przetargu: Urz^d Gminy Ostrowek 115, pokoj Nr 17.
6. Miejsce i termin, w ktorym mozna obejrzec sprzedawany sktadnik majqtku

ruchomego:
Pojazd mozna oglqdac w Ostrowku - parking ^rodowiskowego Domu Samopomocy w

Ostrowku w obecnosci pracownika, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr
telefonu 43 8415605, 43 8415093 w godzinach: 10.00-14.00.

7. Wszelkich informacji na temat sprzedazy samochodu udzieli Pani Irena Barahska w
siedzibie Sprzedaja,cego , pokoj Nr 5 a oraz pod numerem telefonu 43 8415093,
43 8415605.

8. Warunki przystqpienia do przetargu:
a) Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci
2 510,00 zt ( stownie ztotych: dwa tysiqce pi^cset dziesi^c)- wptacone na konto :
55 9256 0004 6800 0156 2000 0110 z dopiskiem „ Wadium samochod"- najpozniej
do dnia 29 lipca 2013r. do godziny 10.30; wadium ztozone przez nabywc^ zostanie



zaiiczone na poczet ceny, a pozostate zostanq zwrocone najpozniej w naste^pnym dniu

po zakoriczeniu post^powania na konto bankowe wskazane przez oferenta; wadium

przepadanie na rzecz Urze_du Gminy Ostrowek jezeli oferent, ktorego oferta zostata

wybrana, uchyla sie. od wptacenia kwoty zakupu w terminie wyznaczonym w umowie

oraz gdy odmawia podpisania umowy sprzedazy na warunkach okreslonych w

ofercie.

b) Do przetargu mogq przystqpic osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki

organizacyjne nieposiadaja.ee osobowosci prawnej. Osoby fizyczne nieprowadzqce

dziatalnosci gospodarczej sa_ zobowigzane do dotqczenia do oferty kopi dowodu

tozsamosci. Osoby prawne przyste.puja_ce doi przetargu lub osoby fizyczne

prowadzqce dziatalnosc gospodarcza. sa. zobowia.zane do dota.czenia do oferty

aktualnych wpisow z wtsciwego dla danego podmiotu rejestru.

9. Informacje o sposobie ztozenia ofert:

a) Oferte. nalezy przygotowac wg wzoru doste_pnego w siedzibie Urze^du Gminy lub

ponizej tego ogtoszenia.

b) Oferta nie podlega zmianie po jej ztozeniu.

c) Oferta ztozona po terminie nie jest wiqzqca.

d) Oferty nalezy sktadac do dnia 29 lipca 2013r. do godz. 10.30, pocztq lub osobjscie

w siedzibie Urze.du Gminy Ostrowek ( Urzqd Gminy Ostrowek 115;

98-311 Ostrowek ), w sekretariacie ( godziny urzQdowania: od poniedziatku do

piqtku wgodzinach: 7.15 -15.15).

Ofert^ nalezy ztozyc w zamknie_tej kopercie z dopiskiem „ Przetarg- samochod",

10. Wybor oferty I podpisanie umowy.

a) Komisja przetargowa odrzuci ofetr$, jezeli:

zostata ztozona po wyznaczonym terminie, lub w niewtasciwym miejscu,

oferent nie wziost wadium.

b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, ktory zaoferuje najwyzszq cene^

W przypadku dwoch lub wie.kszej liczby ofert z taka. sama. najwyzszq oferowanq cenq,

oferenci ktorzy ztozyli oferty wezwani zostana. do ztozenia ofert dodatkowych, z

wyzszq niz pierwotnie zaoferowanq cenq.

11. Umowa.

a) Po sporza_dzeniu umowy kupna — sprzedazy nabywca jest zobowia.zany zaptacic

cene. nabycia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zakonczenia

poste_powania.

b) Wydanie samochodu nabywcy nastqpi protokotem zdawczo-odbiorczym

niezwtocznie po wptyni^ciu srodkow na konto sprzedajqcego.

c) Wzor umowy dost^pny jest ponizej lub w siedzibie Urze.du Gminy Ostrowek.
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O F E R T A

NA SPRZEDAZ ZBE.DNEGO MIENIA RUCHOMEGO STANOWIACEGO

WtASNOSC GMINY OSTROWEK

imi%, nazwisko, adres / nazwa firmy, siedziba, tei kontaktowy)

(NIP, PESEL)

Sktadam oferte. nabycia samochodu ciezarowego do 3,51 - Volkswagen Transporter T5, TDi

o numerze rejestracyjnym EWI66EV.

Za powyzszy pojazd oferuj^ kwote^ zt brutto ( stownie ztotych:

Oswiadczam, ze znane mi 53 zasady organizowanego przez Urzqd Gminy Ostrowek przetargu,

ktory akceptujQ.

Oswiadczam, ze zapoznatem/tam S)Q ze stanem przedmiotu sprzedazy/ bior^

odpowiedzialnosc za skutki wynikajqce z rezygnacji z ogl^dzin ( w przypadku rezygnacji z

ogl^dzin przed ztozeniem oferty)*.

'- niepotrzebne skreslic



Wzor umowy

UMOWA NR /2013

zawarta wdniu w Ostrowku, pomi^dzy:

Gminq Ostrowek,

z siedziba. 98-311 Ostrowek 115 reprezentowanq przez Ryszarda Turka - Wojta Gminy
przy kontrasygnacie : Anny Walaszczyk - Skarbnika Gminy,
zwanq dalej ,,Sprzedajqcym",

i$, nazwisko, adres, PESEL, nrdowodu osobistego/ nazwa firmy, adres, NIP)
zwanym dalej „ Kupujqcym".

§1
Sprzedajqcy sprzedaje, a Kupujqcy kupuje samochod ci^zarowy do 3,5 t, marki Volkswagen

Transporter T5 1,9 TDi, rok produkcji 2004, nr nadwozia WV2ZZZ7HZ5X001698, numer

rejestracyjny EWI66EV, zwany w dalszej tresci umowy „ samochodem".

§2

Sprzedajqcy oswiadcza, ze samochod b^dqcy przedmiotem sprzedazy stanowi jego wtasnosc

i jest wolny od wad prawnych.

§3

1. Wydanie samochodu nastqpi niezwtocznie po dokonaniu zaplaty kwoty, o ktorej

mowa w § 4 ust. 1.
2. Wraz z samochodem zostanq wydane Kupujqcemu: dowod rejestracyjny,

potwierdzenie ubezpieczenia OC, 2 komplety kluczykow, karta pojazdu.

3. Do czasu wydania samochodu ryzyko wszelkich niebezpieczeristw, a w szczegolnosci

ryzyko uszkodzenia i utraty samochodu obciqzaja. Sprzedajgcego.
4. Kupujqcy oswiadcza, z^ Stan techniczny pojazdu jest mu znany I nie wnosi do niego

zadnych zastrzezeri.
5. Przekazanie samochodu nast^pi prtotokotem zdawczo - odbiorczym, po zaptacie

ceny.



§4

1. Z tytutu sprzedazy Kupujqcy zobowigzuje sie_ zaptacic Sprzedaja.cemu kwote. brutto:

.zt, (slownie ztotych:.

, pomniejszonq o kwote,
wptaconego wadium w wysokosci 2 510,00 zt { stownie ztotych: dwa tysiqce pi^cset
dziesi^c).

2. Ptatnosc wynikajqca z realizacji umowy nastqpi przelewem na konto Sprzedajqcego

RBS Lututow o/ Ostrowek Nr 47 9256 0004 6800 0156 2000 0060 w ciqgu 7 dni od
dnia zakonczenia przetargu.

3. Strony ustalajq, ze wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikaj^ce z realizacji
niniejszej umowy oraz koszty optaty skarbowej obcia.zajq Kupujqcego.

§ 5

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majq

przepisy Kodeksu cywilnego.

§7

Spory powstate na tie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane be,dq przez sqd powszechny

wtasciwy dla siedziby Sprzedaja.cego.

§8

Umowe. sporzqdzono w dwoch jednobrzmia.cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

SPRZEDAJACY KUPUJ^CY



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

doopiniinr: 5/07/2013IE zdnia: 2013-07-01

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane:p]VII-2013

Marka:
Wersja:

VOLKSWAGEN Model pojazdu: Transporter T5 1.9 TDi E3 3.0t
Nr rejestracyjny: EWI66EV Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Samochod ciezarowy do 3.5t
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