BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SWARZĘDZ
62-020 Swarzędz, ul. Rynek 1
Sygn. RNWK.2103-0001/004/2009
Ogłasza: drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN:

Dane samochodu:
Marka:

MAN

Typ i model:

GBA 1,6/16

Rok produkcji:

1972 r.

Nr fabryczny nadwozia:

172-0007-0007

Przebieg:

ok. 24'800 km

Kolor:

czerwony

CENA WYWOŁAWCZA:

20'000,00 zł.

Wartość postąpienia: 100 zł

1. Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2009 r. o godz. 10:00 w sali nr 207 (sala konferencyjna) Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1.
2. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 1'000,00 zł
do dnia 14.08.2009 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu o nr: 14 1090
1450 0000 0001 0442 6711 prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A., Oddział w Swarzędzu.
Dowód wpłaty wadium należy okazać w chwili rozpoczęcia przetargu.
3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co
najmniej ceny wywoławczej.
Wadium złożone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone w poczet ceny pojazdu, a w
przypadku, gdy uchyli się on od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy.
4. Przystępując do przetargu Oferent oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wpłacenia oferowanej kwoty na
rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu o nr: 14 1090 1450 0000 0000 4500 0049
w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
6. Podpisanie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia środków
na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.
7. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ponosi Kupujący.
8. Informacje telefoniczne udzielane są w dni robocze w godzinach 8 – 15, nr tel. 0616512401
9. Oględzin pojazdu można dokonywać w dniach od 27.07.2009 do 13.08.2009 w miejscu parkowania
pojazdu tj. na parkingu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 0616512401.
10. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
/ mgr Anna Tomicka /

Swarzędz, dnia 20 lipca 2009 roku,

