Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2011
Wójta Gminy Chocz
z dnia 1 sierpnia 2011 roku
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHOCZ
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
Wójt Gminy Chocz ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki
„JELCZ – GIMBUS”
Marka :
Typ:
Rok produkcji:
Pierwsza rejestracja:
Przebieg:
Liczba miejsc:
Nr rejestracyjny:
Cena wywoławcza:

autobus „Jelcz - Gimbus”
L090M/S
2004r.
2004r.
162 tys. km.
42
PPL 11HN
50.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy
Chocz, ul. Rynek 17, pokój Nr 6.
Oferty należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do ogłoszenia w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Oferta kupna autobusu Jelcz - Gimbus” w Urzędzie Gminy Chocz, pokój Nr 3
do dnia 6 września 2011 roku do godz. 09.30.
Autobus można oglądać w dni robocze do 5 września 2011 roku w godzinach od 10.00 do 14.00
w miejscowości Chocz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Przystępujący do licytacji są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej
najpóźniej do dnia 5 września 2011 roku na konto Urzędu Gminy Chocz - Bank Spółdzielczy
w Pleszewie O/Chocz Nr 89 8407 0003 3000 0101 2000 0009.
Wadium wpłacone przez oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia autobusu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę,
od zawarcia umowy sprzedaży w terminie 5 dni od daty przeprowadzenia przetargu lub żaden
z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
Pozostałym oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po dokonaniu wyboru oferty.
Nabywcą zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział
w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Licytacja zostanie
przeprowadzona z postąpieniem w wysokości 500,00 zł lub wielokrotności tej kwoty.
Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.
Nabywcą zostanie oferent, który zaoferował najwyższą cenę spośród złożonych ofert.
W przypadku, gdy oferenci zaoferują tę samą cenę sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego
wyboru oferty.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
Umowa kupna–sprzedaży zostanie zawarta po dokonaniu zapłaty ceny nabycia w ciągu 5 dni od dnia
poinformowania nabywcy o wyniku przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu
wpłaty i podpisaniu umowy.
Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Roman Kaczmarek
ds. administracyjno-gospodarczych, kultury i sportu, tel. 62 741-53-30.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie
www.chocz.bip.net.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chocz.
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