
Kodrąb dnia  2013-05-06
OGŁOSZENIE

o przetargu
KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY KODRĄB

OGŁASZA

Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego:

Samochód STAR 200C z cysterną o pojemności 5 tyś litrów.  Rok produkcji 1981, stanowiący 
własność Zakładu Gospodarki Komunalnej  Gminy Kodrąb.

1.Nazwa i siedziba jednostki:
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb 
ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb
Otwarcie oferty nastąpi w dniu 21 maja 2013r. o godz. 9/15 , składanie ofert do godz. 9/00.

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego:
Baza  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  Gminy  Kodrąb  ul.  22  Lipca  7,  97-512  Kodrąb  od 
poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  10/00  do  14/00  po  uprzednim  powiadomieniu 
telefonicznym Kierownika ZGKGK tel. 44/6819410

4.Rodzaj, typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:
Przedmiotem sprzedaży jest:
Samochód STAR 200C z cysterną o pojemności 5 tyś litrów.  Rok produkcji 1981, stanowiący 
własność Zakładu Gospodarki Komunalnej  Gminy Kodrąb.

5.Cena wywoławcza:
1) Cena wywoławcza 17 000,00zł + VAT= 20 910,00 zł
2) minimalne postąpienie określa się na 200 zł liczone od kwoty netto.

6.Wysokość wadium, termin i miejsce jego wniesienia:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.200,00 zł
2) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, gotówką w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Gminy Kodrąb do godz. 9/00  dnia  21 maja 2013r lub przelewem z dopiskiem „Przetarg na 
sprzedaż majątku ruchomego samochód Star 200”na konto  Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Gminy Kodrąb
ES Bank Bank Spółdzielczy w Radomsku oddział banku nr 2 filia Kodrąb  
Nr 28 8980 0009 2002 0012 8791 0001
Wpłaty przelewem należy dokonać do dnia 20 maja 2013 r. przy czym liczy się faktyczna data 
wpływu wadium na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb.
3) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 
zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia wyboru lub odrzucenia oferty na rachunek bankowy 
wskazany w ofercie.
4) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy sprzedaży.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta winna być złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie i zawierać:
1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy )i siedzibę oferenta,



2) oferowaną cenę,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
4) kserokopię wpłaty wadium,
5) numer telefonu kontaktowego,
6) ofert należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1.

8. Oferty których wartość będzie niższa od ceny netto + minimalne postąpienie, będą odrzucone 
jako niespełniające warunków przetargu.

8.  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
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