autobusu
Autosan H 9-21.41i samochodu osobowego FiatAlbea 1.6 16V Kat. HL
OGT-OSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Blonia oglasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedai dwrlch
pojazd6w: autobusu Autosan H9-21.41 oraz samochodu osobowego Fiat Albea
1.6 16V Kat. HL
i siedziba:
Urzqd Miejski w Bloniu,
1. Nazwa

ul. Rynek 6, 05-870 Blonie
tel.22 725 30 04, fax 22 725 30 67
e-mail: ratusz@um.blonie.pl
2. Przedmiot sprzedaiy:

Marka i typ : Autosan H9-21.41
Nr identyfikacyjny (VIN): SUAAW3AAPXS021526
Nr karty pojazdu KP/AAA 0398182
Nr rej.: WFM 549K
2.1.

Rok produkcji: L999
Data pierwszej rejestracji: 24 stycznia 2000
Data wa2no6ci badania technicznego: 07.03.2016
stan licznika: 535 768 km
PojemnoSd/moc silnika: 6530 cm3 /110 kW
rodzaj silnika: diesel
Miejsc siedzqcych: 39
Dane uzupelniajqcel

Wyposaienie:
Tachograf elektroniczny
Zestaw radiowy (radio, mikrofon, wzmacniacz)
Pojazd w bieZqcej eksploatacji do korica 2015 r.
Do napraw blacharsko-laki erniczych.

Kolor: bialo-niebieski
Pojazd nie jest obciq2ony prawami os6b trzecich.

Cena wywolawcza pojazdu; 11 800,00 zlotych (slownie: jedena6cie tysiqcy
osiemset zlotych)
Sprzeda2 podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Marka i typ: FiatAlbea 1.6 16V Kat. HL
Nr identyfikacyjny (VIN): 2FA17800006304242
2.2

Nr karty pojazdu: KP/AAA 2264168
Nr rej.: WZ 6808G
Rok produkcji: 2002
Data pierwszej rejestracji: 18 paZdziernika 2002
Data wa2no6ci badania technicznego: 29.09.2016
stan licznika: 190 062 km
Pojemno6i/moc silnika: 1-596 cm3 176kW
rodzaj silnika: z zaplonem iskrowym (wtrysk)
Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy
Dane uzupelniajqce:

Wyposaienie:
Immobilizer, Radioodtwarzacz, klimatyzacja, lakier metalizowany
Pojazd w bie24cej eksploatacji, sprawny technicznie.
Kolor: niebieski
Pojazd nie jest obci4Zony prawami os6b trzecich.

Cena wywolawcza pojazdu ; 3 100,00 zlotych (slownie: trzy tysiqce sto zlotych)
SprzedaZ podlega zwolnieniu z podatku VAI
3. Miejsce i termin, w ktr6rym moina obejrzet pojazdy:
Autobus moZna obejrze6 pod adresem: Rochaliki 17,05-870 Blonie, a samoch6d pod

adresem Urzqd Miejski w Bloniu, Rynek 6, 05-870 Blonie, w dni powszednie, w
godz. 9.00-10.00 oraz 14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznl'rn.

Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostqpnienia przedmiotu przetargu oraz
informacji z zakresu sprawno6ci technicznej jest Wlodzimierz Leduchowski, tel. 22
7 25 50 20: 662 183 416 oraz Olimpia Markiewicz tel 22 7 25 50 20.

4. Miejsce i

termin przetargu

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 12.00 w
siedzibie Urzqdu Miejskiego w Bloniu przy ul. Rynek 6 - sala 13 (II piqtro)

Warunki przystEpienia do przetargu
a) Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wniesienie wadium na wybrany
5.

licytowany pojazd w wysoko6ci:
na autobus - 1000 zl (slownie: tysiqc zlotych), w tytule przelewu wpisujqc: wadium
na Autosan H9-21,.4loraz podajqc dane osoby/firmy biorEcej udzial w przetargu.
na samoch6d - 300 zl (slownie: trzysta zlotych), w tytule przelewu wpisujqc:
wadium na samoch6d Fiat Albea 1.6 16V Kat. HL oraz podaj4c dane osoby/firmy
biorqcej udzial w pzetargu.
Wadium naleZy wplacii najp6Zniej do dnia 29 marca 2016 na konto Urzqdu Gminy
Blonie: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461
Za datq wniesienia wadium uwa2a siq datq wplywu
w pieniqznych na rachunek

/

Urzqdu Miejskiego w Bloniu.
b) Wplata wadium oznacza przyjqcie warunk6w przetargu.
c) Osoby reprezentujqce w przetargu osoby prawne winny posiadac stosowne
pelnomocnictwa.
6. Pozostale warunki przetargu ustnego:
a) Wadium osoby wygrywaj4cej przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny.

b) Pozostalym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwr6cone po przetargu, nie
p6Zniej ni2 przed upllwem 3 dni od dnia zamkniqcia przetargu.
c) Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Blonie w razie uchylenia siq osoby
wygry'wajqcej przetarg od zawarcia umowy kupna-sprzedaZy.
8.

Informacje dodatkowe

Sprzedaj4cy zastrzega sobie prawo odwolania przetargu
uzasadnionych przy czyn.

z

w przypadku zaistnienia

regulaminem przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzeda2 autobusu i samochodu osobowego, kt6ry jest do
pobrania na stronie internetowej Urzqdu Miejskiego w Bloniu www.blonie.pl

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie

