Og oszenie o przetargu ustnym - licytacji
na sprzeda ci gnika rolniczego marki Bia oru
1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Gmina Opatówek
Plac Wolno ci 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: ci+gnik rolniczy - spycho-koparka
- numer rejestracyjny: KZC 1826
- nr fabryczny: 688855
- rok budowy: 1990
- ci+gnik rolniczy z kabina operatora i osprz2tem, p4ugiem z przodu, 4y5k+ koparki z
masztem przegubowym z ty4u
3. Cena wywo awcza: 7300,00 z
Post2powanie w licytacji wynosi 100 z4.
4. Wysoko + wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysoko ci 730 z4 nale5y wp4aci6 na rachunek bankowy 43 8404 0006
2004 0014 4964 0001 do dnia 29.06.2016 roku., z opisem "Wadium na zakup ci+gnika
rolniczego"
Za dat2 wp4ywu wadium uwa5a si2 dzie8 wp4ywu ca4ej kwoty wadium na wskazany
wy5ej rachunek bankowy, nie za data wykonania dyspozycji przelewu.
Wadium wp4acone przez uczestnika, który wygra4 licytacje zalicza si2 na poczet ceny
nabycia, a w razie uchylania si2 od zawarcia umowy ulega ono przepadkowi na rzecz
sprzedaj+cego.
Zastrzega si2, 5e wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je5eli 5aden z licytantów nie
zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywo4awczej.
5. Miejsce i termin przeprowadzeniaprzetargu ustnego (licytacji);
Przetarg odb2dzie si2 30.06.2016 roku o godz. 1000 w Urz2dzie Gminy w Opatówku,
ul. Plac Wolno ci 14, 62-860 Opatówek
Uczestnicy przetargu (osoby fizyczne, osoby prawne) zobowi+zani s+ przedstawi6
Komisji Przetargowej nast2puj+ce dokumenty:
1) dowód wp4aty wadium (op4aty manipulacyjne i wyp4aty wadium obci+5aj+
licytanta);
2) dokument potwierdzaj+cy to5samo 6 (dowód osobisty lub paszport)
3) o wiadczenie o zapoznaniu si2:
- ze stanem prawnym, technicznym ci+gnika rolniczego do sprzeda5y i nie
wnoszeniu zastrze5e8 w tym zakresie,
- z warunkami i regulaminem przetargu oraz projektem umowy sprzeda5y.
4) za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia4alno ci gospodarczej (dotyczy osób
fizycznych prowadz+cych dzia4alno 6 gospodarcz+)
5) odpis KRS (dotyczy osób prawnych)

Nabywca jest zobowi+zany zap4aci6 cen2 nabycia przelew na rachunek bankowy 43
8404 0006 2004 0014 4964 0001 po udzieleniu mu przybicia lub w terminie nie
d4u5szym ni5 7 dni od dnia przetargu.
Zawarcie umowy sprzeda5y ci+gnika rolniczego nast+pi niezw4ocznie po zap4acie
ceny ustalonej w drodze przetargu.
6. Miejsce i termin ogl3dzin ci gnika rolniczego:
Istnieje mo5liwo 6 dokonania ogl2dzin ci+gnika rolniczego od 22 do 28.06.2016 r. w
godzinach od 10:00 do 12:00 na terenie parkingu wewn2trznego Gminy Opatówek
przy ul. Szkolnej 11,
Szczegó4owych informacji udzielaj+: Piotr Marczak, pokój nr 6, tel. (62) 76-18-453
wew. 26.
7. Organizatorowi przetargu przys uguje prawo uniewa nienia lub odwo ania
przetargu bez podania przyczyn.
Opatówek, dnia 09.06.2016 r.

