ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia Nr 33/2013
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 14.05.2013
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego

Wójt Gminy Opinogóra Górna z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra
Górna woj. mazowieckie, powiat ciechanowski, tel. 23 671 70 85, fax 23 673 61 10 ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na:
Przedmiot przetargu:
Autobus Marki AUTOSAN
Typ H9-21.41S
Rok prod. 2002
Rodzaj pojazdu autobus szkolny 41 miejsc.
Rodzaj silnika SW400R6
Rodzaj napędu tylny
Moc 110 kW
Pojemność 6540 ccm
Wskazanie licznika 239631 km
Ogumienie, rozmiar przód 10R 22,5, tył 10R 22,5
1 . Cena wywoławcza 26084,00 zł. (brutto) słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy
osiemdziesiąt cztery 00/100.
2 . Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie
Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej przy ul. Zygmunta Krasińskiego (sala nr 11).
3 . Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej
pokój nr 8, tel. 23 671 70 85 wew. 108. Osoba do kontaktu - Pan Hubert Olszewski.
4 . Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się w dni robocze w godzinach od 745- 1545,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
5 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w pieniądzu) w wysokości
2 600,00 zł w terminie do dnia 25 czerwca 2013 r. na konto Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
nr 25 8229 1015 0000 0345 2000 0070.
6 . Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie do 7 dni,
odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.
7 . Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
8 . Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od
zawarcia umowy sprzedaży.
9 . Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca
zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Wydanie autobusu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
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10 . Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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