Wola Krzysztoporska, dnia 8 września 2015 r.
RGK.2613.1.2015
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA
1. Informuję, że na podstawie
Zarządzenia nr 10/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie
zbycia składników majątku ruchomego Gminy
wymienione niżej składniki mienia ruchomego Gminy zostały zaliczone do majątku zbędnego i
przeznaczonego do sprzedaży.
2. Zapraszam do składania ofert na zakup następujących składników mienia:

Lp. Wyszczególnienie

Nr
ilość Cena
inwentarzowy
wywoławcza
netto*

Uwagi

1.

Samochód
ciężarowy UG.7.74.31
GAZ
Sobol
nr
rejestracyjny: EPI 12RJ

1

1100,00 zł

•
•
•

Zarejestrowany
bez przeglądu
silnik niesprawny

2.

Samochód osobowy Fiat UG. 7.74.26
126p nr rejestracyjny EPI
49WA

1

330,00 zł

•
•
•

Zarejestrowany
sprawny
bez przeglądu

3.

Samochód
ciężarowy UG.7.74.29
Lublin II PUB 9794

1

1100,00 zł

•
•
•

Zarejestrowany
sprawny
aktualny przegląd

Lp. Wyszczególnienie

Nr
ilość Cena
inwentarzowy
wywoławcza
brutto**

Uwagi

4.

Bezodpływowy zbiornik .....................
na nieczystości ciekłe

1

330,00 zł

•

dziurawy

5.

Barakowóz

1

330,00 zł

•

Nie
spełnia
wymagań
socjalnych

UG.8.80.55

3. Składniki mienia będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w Referacie Wodociągów i
Kanalizacji w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Cmentarna 22 w terminie
uzgodnionym telefonicznie (tel. 44-616-39-83).
4. Uczestnik przetargu jest zobowiązany zaoferować co najmniej cenę wywoławczą.
5. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
6. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu przetargu proszone są o złożenie oferty w formie
*

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT
Nie podlega ustawie o podatku VAT

**

papierowej (zgodnie z załącznikiem nr 1: formularz ofertowy i załącznikiem nr 2: wzór umowy)
skierowanej pod adresem:
Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 7
97-371 Wola Krzysztoporska
(sekretariat, pokój nr 11)
w terminie do 25 września 2015 do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta
nabycia mienia gminnego”
7. Jawna sesja otwarcia ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12:05 w pokoju nr 5 w
Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – sala konferencyjna.
8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
•

została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;

•

nie zawiera danych (tj. imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, oferowaną
cenę i warunki jej zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu
przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, inne
dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu) lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9. O odrzuceniu oferty, komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia danego oferenta.
10. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
11. Okres związania ofertą – 30 dni. Termin związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem
wskazanym jako termin składania ofert.
12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
13. Oferent wybrany w przetargu zobowiązuje się zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy sprzedaży.
14. Gminie Wola Krzysztoporska przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Ad.1
Samochód ciężarowy GAZ Sobol:
•

nr rejestracyjny: EPI 12RJ

•

rok produkcji: 2007

•

pojemność silnika: 2134,00 cm3

Ad.2
Samochód osobowy Fiat 126p
•

nr rejestracyjny EPI 49WA

•

rok produkcji: 1995

•

pojemność silnika: 652,00 cm3

Ad.3
Samochód ciężarowy Lublin II PUB 9794
•

nr rejestracyjny: EPI 53WA

•

rok produkcji: 1997

•

pojemność silnika: 2417,00 cm3

Ad.4
Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe

Ad.5
Barakowóz

Załącznik nr 1
RGK.2613.1.2015
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące oferenta:
Imię i nazwisko / nazwa:.......................................................................................................................
Adres / siedziba:....................................................................................................................................
Nr telefonu / faks:..................................................................................................................................
NIP:........................................................................................................................................................
REGON:.................................................................................................................................................

Lp. Wyszczególnienie

Nr
ilość Oferowana cena Słownie*
inwentarzowy
netto**

1.

Samochód
ciężarowy UG.7.74.31
GAZ
Sobol
nr
rejestracyjny: EPI 12RJ

1

2.

Samochód osobowy Fiat UG. 7.74.26
126p nr rejestracyjny EPI
49WA

1

3.

Samochód
ciężarowy UG.7.74.29
Lublin II PUB 9794

1

Lp. Wyszczególnienie

Nr
ilość Oferowana cena Słownie*
inwentarzowy
brutto***

4.

Bezodpływowy zbiornik .....................
na nieczystości ciekłe

1

5.

Barakowóz

1

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu / lub ponoszę
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
2. Zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
.
......................................................

( podpis)

Załącznik nr 2
**

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT
W przypadku składania oferty częściowej – puste polna należy wykreślić
***
Nie podlega ustawie o podatku VAT
*
*

RGK.2613.1.2015
UMOWA Sprzedaży
(wzór)

zawarta w dniu ...............................r. W Woli Krzysztoporskiej pomiędzy Gminą Wola Krzysztoporska,
ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, NIP 771-10-29-208, reprezentowaną przez Wójta
Gminy Wola Krzysztoporska – Romana Drozdka, zwaną w dalszej części umowy "Sprzedającym",
a
.............................................................................................., zwanego w dalszej części umowy
"Kupującym",
o następującej treści:
§1
Sprzedający
oświadcza,
że
jest
właścicielem
przedmiotu
umowy:.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
§2
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 1 niniejszej umowy składnik mienia
ruchomego Gminy.
§3
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem przedmiotu umowy.
§4
1. Kupujący zapłaci, tytułem ceny nabycia przedmiotu umowy Sprzedającemu
kwotę...................... zł brutto (słownie:....................................................................................)
2. Płatność nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w formie przelewu na rachunek
bankowy Sprzedającego nr: 07 8973 0003 0010 0200 1496 0163 na podstawie faktury VAT.
3. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Sprzedający może obciążyć Kupującego
odsetkami ustawowymi.
4. W przypadku zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy Sprzedający zapłaci Kupującemu karę
umowną w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie
Kupującego, Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości
10% wartości umowy.
§5
1. Wydanie towaru nastąpi niezwłocznie po ujawnieniu środków na rachunku bankowym
Sprzedającego, w terminie uzgodnionym z Kupującym.
2. Kupujący odbierze przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczącą jej przedmiotu, mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Kupującego, dwa dla
Sprzedającego.
Sprzedający:

Kupujący:

