Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2017
Wójta Gminy Gniewoszów
z dnia 26 września 2017 r.

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW
OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY OFERTOWY DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY
MAJĄTKU RUCHOMEGO
Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.-Dz.U. z 2016,
poz. 446, z późn. zm.), Wójt Gminy Gniewoszów informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego
przeznaczonych do sprzedaży
1. Data ogłoszenia przetargu: 29 września 2017 r.
2. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, pok. nr
11,sekretariat, do dnia 6.10.2017 r. do godz. 12.00.
3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego ( po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym):
W dni robocze (od poniedziałku do piątku) od dnia 29.09.2017 roku do dnia 5.10.2017 roku w godzinach 7.00 –
15.00 na terenie P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie, ul. M.Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów.
4. Rodzaj sprzedawanego majątku ruchomego, wysokość wadium, cena wywoławcza:

L

Nazwa

Stan

p.

1

Cena

Kwota

wywoławcza

wadium

Autobus AUTOSAN S.A. A0909L.04 12,5t, S TRAMP, Nr

Stan techniczny

26 000,00 zł

2 600,00

rejestracyjny: WKZP060, Rok prod.: 2005, Rodzaj pojazdu:

dobry, lakier

brutto

zł brutto

autobus,

wyblakniety, z

Nr identyfikacyjny (VIN): SUASW3RAP5S680561

rysami

Data pierwszej rejestracji: 2005/05/27

odpryskami i

Przebieg na dzień 2017/07/15: 336 943 km

zarysowaniami,śc

Okres eksploatacji pojazdu :146 mies.

iana tylna boczna

Kolor powłoki lakierowej: pomarańczowy,

lewa pod

Dop. masa całkowita: 12 500 kg

światłem

Liczba miejsc siedzących: 42

obrysowum lekko

Rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy 42 osobowy

wgnieciona,

Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: 2 / 4x2 /

zderzak przedni

manualna

pękniety z prawej

Silnik DCI4-CJ01 z zapłonem samoczynnym

ststrony, zderzak

Pojemność / Moc silnika: 4116 ccm / 128kW (174 KM)

tylny pękniety z

Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy

lewej strony

Długość / Szerokość / Wysokość 9300 mm / 2500 mm /
3150 mm

Załącznik nr 1
do Regulaminu przetargu
na sprzedaż autobusu AUTOSAN,
którego właścicielem jest Gmina Gniewoszów

OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU AUTOSAN A0909L.04 S TRAMP, Rok produkcji: 2005,
Nr rejestracyjny: WKZP060,
Nr identyfikacyjny (VIN) SUASW3RAP5S680561

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy/Adres :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
PESEL:................................................................,NIP:......................................................................,
REGON:...............................................................,Tel.. kontaktowy:..................................................
Ja / my / niżej podpisany/ i / zgodnie z wymaganymi określonymi w ogłoszeniu oferuję /my / za
Autobus AUTOSAN A0909L.04 S TRAMP cenę :...................................................... złotych.
(słownie..................................................................................................................................................
..............................................................................................................).
OŚWIADCZAM/-MY/, ŻE:
1. Zapoznałem /-liśmy/ się z warunkami przystąpienia do przetargu, nie wnoszę/-simy do nich
zastrzeżeń oraz uzyskałem / -liśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
2. Zapoznałem / -liśmy się ze stanem technicznym oferowanego autobusu.
3. Zobowiązuję /- emy/ się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez sprzedającego.
4. Zobowiązuję / -emy / się do wpłaty oferowanej kwoty za w.w. autobus.

Podpis /-y oferenta :
………………………………..

