Łukta, 05 marca 2019 roku
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI W TRYBIE AUKCJI
l.N a podstawie zarządzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Łukta z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wycofania z
eksploatacji środków trwałych w postaci samochodów specjalnych - pożarniczych

WÓJT GMINY ŁUKTA OGŁASZA AUKCJĘ na sprzedaż niżej wymienionego
pojazdu specjalnego - strażackiego:
2. Dane pojazdu:
JELCZ 004 / GCBA 6/32
- marka, typ, model
NOS R959
- Nr rejestracyjny
08036
- Nr fabryczny
1984
- Rok produkcji
- Stan licznika
1566 km
- Dopuszczalna masa całkowita 15700 kg
6200 kg
- Masa własna
9500 kg
- Dopuszczalna ładowność
Samochód specjalny / pożarniczy
- Rodzaj pojazdu/typ nadwozia
Samoczynny / olej napędowy
- Silnik - zapłon/zasilanie
11100 cm3/ 147 kW
- Pojemność skokowa / moc

3.Cena szacunkowa brutto przedmiotu aukcji: 12500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset i 00/100).
4,Opis przedmiotu aukcji.
Stan pojazdu - używany. Pojazd jest kompletny, silnik kompletny, zabudowa na podwoziu Jelcz 315 MS,
nadkole tylne lewe i prawe zniekształcone, sprężarka wytwarza odpowiednie ciśnienie robocze a układ
pneumatyczny utrzymuje ciśnienie w odpowiedniej normie.
5. Termin i miejsce aukcji: 21 marca 2019 roku godz. 11°° w Urzędzie Gminy Łukta w pokoju Nr 5.
ó.Przedmiot aukcji można oglądać w dni robocze w godz. 900-1400 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we
Florczakach po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ; 665 911 900 lub 512 480 802 w dniach od 06 do 20
marca 2019 roku.
7. Cena wywoławcza wynosi 12500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset i 00/100 zł) postąpienie stanowi
kwotę 400,00 zł (słownie czterysta i 00/100) lub wielokrotność tej stawki.
8. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie jeden tysiąc
pięćset i 00/100) wyłącznie w pieniądzu na konto organizatora Nr WBS O/Łukta 81 8857 1012 3001 0000 0101
0001 lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 20 marca 2019 roku do sodz. 1300.
9. Stawienie się jednego uczestnika wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
10. Aukcja rozpoczyna się od stwierdzenia ilości uczestników, podania ceny wywoławczej oraz wysokości
postąpienia. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać jeżeli jeden z uczestników poda cenę wyższą.
1 l.Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając uczestników aukcji, że po trzecim wywołaniu ceny
zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
12. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji nastąpi z chwilą udzielenia przybicia.
13. Nabywca ruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia
zakończenia aukcji.
14. Wadium wpłacone przez nabywcę zostaje zaliczone na poczet ceny.
15.Wadium uczestników, których oferta nie została wybrana zostaje zwrócone bezzwłocznie po zakończeniu
aukcji.
16. Wadium nie zostaje zwrócone w przypadku gdy:
a) oferent, który aukcję wygrał, nie wpłaci ceny nabycia w terminie określonym w punkcie 13,
b) żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
16. Wydanie przedmiotu aukcji następuje bezzwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
17. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy organizatora Nr WBS O/Łukta 81
8857 1012 3001 0000 0101 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Łukta (ul. Mazurska 2 pokój Nr 1 do godz. 1300).
17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków bez podania
przyczyn.
18. Informacji o organizacji aukcji udziela podinspektor Tadeusz Malinowski tel. 89 6475070 w godzinach
pracy Urzędu tj. od godz. 730do 1530 a o stanie technicznym udziela Pan Krzysztof Langowski tel.
660 798 516.

WÓJT

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

