Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego
Gminy Suraż z dnia 02.01.2015 r.
Burmistrz Suraża ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku
ruchomego (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie
sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są
jednostki budżetowe Dz. U. z 2010 r., nr 114, poz. 761).
1.Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Suraż, ul. 11 Listopada 16, 18 –105 Suraż,
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada
16, 18 –105 Suraż, pokój nr 6(sala konferencyjna), w terminie 16.01.2015 r., do godz. 12:00
3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku
ruchomego: ul. Szkolna 1, 18 –105 Suraż, w obecności pracownika, po uprzednim
uzgodnieniu terminu pod nr tel. 85 6503 596, od godziny 7:45 do 15:45 od poniedziałku do
piątku,
4. Przedmiotem sprzedaży jest samochód: marki Tarpan Honker 4012
-nr VIN 00770,
-pojemność silnika2417cm ³,
-moc silnika 64kW,
-rok produkcji 1994,
-kolor czerwony,
-rodzaj zapłonu -z zapłonem samoczynnym
-dopuszczalna ładowność 2850 kg
5.Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
-Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł
(słownie: sto złotych) wpłacone na konto 70808100090000110820000060 z dopiskiem
„Wadium samochód Tarpan Honker”.
-Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
-Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu otwarcia ofert opisanym w pkt 2.
- Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu.6.Wartość wyceny i cena wywoławcza:
1 850,00zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych brutto),
7.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
a. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.
b. Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia do

oferty kopii dowodu tożsamości.
Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla
danego podmiotu rejestru.
Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.
Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca.
8.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 –105 Suraż,
pokój nr 8 (sekretariat), w terminie do 16.01.2015 r. do godz. 12:00 Komisja przetargowa
wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną,
oferenci, którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż
pierwotnie zaoferowaną ceną.
9. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
10.Zgodnie §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki
budżetowe Dz. U. z 2010r.,nr 114, poz. 761, informujemy, iż:
a. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
b. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty.
c. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
d. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg,
uchyli się od zawarcia sprzedaży.

11. Zgodnie § 18Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i
trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki
budżetowe (Dz. U. z 2010 r., nr 114, poz. 761), informujemy, iż:
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta,
który nie wniósł wadium,
- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w §16 ust. 1, 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.
11.Termin zawarcia umowy sprzedaży.
Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania.
Wydanie samochodu nabywcy nastąpi protokołem zdawczo –odbiorczym niezwłocznie po
wpłynięciu środków na konto sprzedającego.
Burmistrz Suraża
Henryk Łapiński

