Ogłoszenie o przetargu ustnym - licytacji na sprzedaż ciągnika rolniczego marki
Białoruś

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Gmina Opatówek
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek
tel. 62 76 18 453 fax 62 76 18 017
adres strony internetowej gmina@opatowek.pl
2. Rodzaj, model i typ, sprzedawanego pojazdu
• marka i typ pojazdu: ciągnik rolniczy - spycho-koparka
• numer rejestracyjny: KZC 1826
• nr fabryczny: 688855
• rok budowy: 1990
• ciągnik rolniczy z kabina operatora i osprzętem, pługiem z przodu, łyżką koparki z
masztem przegubowym z tyłu
3. Cena wywoławcza: 3000,00 zł
Postepowanie w licytacji wynosi 100 zł.
4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 300,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy 43 8404 0006
2004 0014 4964 0001 do dnia 11.12.2018 roku., z opisem "Wadium na zakup ciągnika
rolniczego"
Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu całej kwoty wadium na wskazany
wyżej rachunek bankowy, nie zaś data wykonania dyspozycji przelewu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał licytacje zalicza się na poczet ceny
nabycia, a w razie uchylania się od zawarcia umowy ulega ono przepadkowi na rzecz
sprzedającego.
Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z licytantów nie
zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
5. Miejsce i termin przeprowadzeniaprzetargu ustnego (licytacji);
Przetarg odbędzie się 12.12.2018 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim Gminy
Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek
Uczestnicy przetargu (osoby fizyczne, osoby prawne) zobowiązani są przedstawić
Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1) dowód wpłaty wadium (opłaty manipulacyjne i wypłaty wadium obciążają
licytanta);
2) dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
3) oświadczenie o zapoznaniu się:
- ze stanem prawnym, technicznym ciągnika rolniczego do sprzedaży i nie
wnoszeniu zastrzeżeń w tym zakresie:
- z warunkami i regulaminem przetargu oraz projektem umowy sprzedaży;
4) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
5) odpis KRS (dotyczy osób prawnych)

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelew na rachunek bankowy 43
8404 0006 2004 0014 4964 0001 po udzieleniu mu przybicia lub w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.
Zawarcie umowy sprzedaży ciągnika rolniczego nastąpi niezwłocznie po zapłacie
ceny ustalonej w drodze przetargu.
6. Miejsce i termin oględzin ciągnika rolniczego:
Istnieje możliwość dokonania oględzin ciągnika rolniczego w dniu 11.12.2018 r. w
godzinach od 1000 do 1200 na terenie parkingu wewnętrznego Gminy Opatówek przy
ul. Szkolnej 11,
Szczegółowych informacji udzielają: Piotr Marczak, pokój nr 6, tel. 62 76 18 453 ew.
57.
7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia lub odwołania
przetargu bez podania przyczyn.

Opatówek, dnia 22.11.2018 r.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki

