OGŁOSZENIE
BURMISTRZA SULĘCINA
z dnia 1 września 2021 r.
O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU UŻYWANEGO
STEYR 590.132 10,7 t. nr rejestracyjny FSU 01663

Burmistrz Sulęcina reprezentujący Gminę Sulęcin
ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu używanego marki STEYR 590,132 8,5 t.
- rodzaj pojazdu – samochód pożarniczy;
- rodzaj nadwozia – furgon 2 drzwiowy 3 osobowy;
- nr rejestracyjny FSU 01663;
- rok produkcji – 1976;
- pojemność/moc silnika –5976 ccm/97 kW (132 KM)
- przebieg –26165 km
- data ważności badania technicznego – 15.01.2022 r.
- dopuszczalna masa całkowita – 8500 kg / 3640 kg
- rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym

1. Minimalna kwota sprzedaży – 9 000 zł. (dziewięć tysięcy złotych)
2. Właściciel pojazdu – Gmina Sulęcin;
3. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) Dane oferenta (imię, nazwisko i adres Oferenta albo firmę i siedzibę jeżeli Oferent jest
osobą prawną);
b) Nazwę i nr rejestracyjny przedmiotu sprzedaży, który Oferent zamierza nabyć;
c) Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty ;
d) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu;
e) Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta;

4. Oferta zostanie odrzucona jeżeli zostanie złożona po terminie oraz w przypadku gdy dokumenty
oferenta są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości;
5. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego – Urząd Miejski w Sulęcinie - Biuro Obsługi
Interesanta, do dnia 22.09.2021 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie, na której powinno
być napisane „Oferta na zakup samochodu używanego - STAR”;
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2021 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, w
pokoju nr 42.
7. Jedynym kryterium przetargu jest cena. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez
więcej niż jednego Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do
wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.
8. Kwota wadium nie obowiązuje.
9. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w terminie
określonym przez sprzedającego.
10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku
przetargu.
11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i
zapłaceniu kwoty nabycia.
12. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Miejskiego w
Sulęcinie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń. Oferenci biorący udział w przetargu zostaną
powiadomieni pisemnie.
13. Samochód można obejrzeć w Trzebowie przy Ochotniczej Straży Pożarnej, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu (tel. 530-271-027 – Grzegorz Gap)
14. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod w/w numerem lub bezpośrednio w
Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, pok. Nr 42.
15. Gmina Sulęcin nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu
samochodu i zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

