Sprzedaż samochodu pożarniczego
Gmina Strzelce Opolskie
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż samochodu pożarniczego wycofanego z użytkowania
Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest samochód pożarniczy marki Star P 244L o numerze rejestracyjnym OST C245,
wyprodukowany w roku 1988, nr VIN P2441M211404
Cena sprzedaży
Cena wywoławcza wynosi 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Minimalne postąpienie wynosi 500 zł
Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż podana w ogłoszeniu cena wywoławcza powiększona
o jedno postąpienie.
Termin przetargu (licytacji)
Przetarg odbędzie się w dniu 2.07.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich, Plac Myśliwca 1, w miejscu wskazanym w dniu przetargu.
Wadium
Wadium wynosi 500 zł
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Strzelce Opolskie nr 71 8907 1089 2002 0090 6878
0002 lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminie do 2.07.2019 r. do godz. 10.30.
Za termin wpłaty wadium uznaje się termin wpływu środków na rachunek sprzedającego lub wpłaty w kasie
Urzędu.
Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.
Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone na wskazane przez oferentów konta bankowe bezpośrednio po
zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w następujących przypadkach:
1) osoba, która wygrała przetarg zrezygnuje z nabycia danego pojazdu.
2) kandydat na nabywcę nie uiści zapłaty wylicytowanej ceny w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Informacje dodatkowe
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Gmina nie ponosi winy za wady ukryte pojazdu.
Samochody można oglądać, po uprzednim umówieniu się, w remizie OSP Sucha. Informacje szczegółowe
oraz ustalenie terminu oględzin pod numerami 692 729 095 lub 666 857 400.
Szczegółowe zasady licytacji określa Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości – samochodów
pożarniczych, stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich nr I/32/2019 z dnia
22 maja 2019 roku.
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