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OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RÓWNIARKI DROGOWEJ I SPYCHACZA
GĄSIENICOWEGO W DRODZE NIEGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

Wójt Gminy Siennica ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych
zbędnych i zużytych składników majątkowych:

RÓWNIARKA DROGOWA
marka: RADOJE DAKIĆ
model pojazdu: 145
rok prod.: 1984
kolor powłoki lakierowanej kabiny: żółty
rodzaj zabudowy: podwozie długie
liczba osi / rodzaj napędu: 3/6x6
rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
pojemność / moc silnika: 5647 ccm / 107kW (l 45KM)
długość / szerokość / wysokość: 7900 mm / 2460 mm / 3600 mm

Pojazd zużyty eksploatacyj nie. Pojazd uszkodzony. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.

Cena wywoławcza: 9 600,00 zł

SPYCHACZ GĄSIENICOWY
marka: DT
model pojazdu: 75
rok prod.: 1982
kolor powłoki lakierowej kabiny: pomarańczowy
rodzaj zabudowy: podwozie
liczba osi / rodzaj napędu: 2 / 4x4 gąsienicowy
rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
pojemność / moc silnika: 6300ccm / 55kW (75KM)

Pojazd przez kilka lat nieużytkowany. Pojazd z uszkodzeniami. Naprawa pojazdu
ekonomicznie nieuzasadniona.

Cena wywoławcza: 6 000,00 zł

Równiarkę drogową i spychacz gąsienicowy można obejrzeć i zapoznać się z opiruą
rzeczoznawcy w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu tel. 25/7572020. Osoba do kontaktu: Tomasz Gójski tel. mob. 694452687.



Przetarg odbędzie się 11 sierpnia 2015 w Urzędzie Gminy w Siennicy, ul. Kołbielska 1,
05-332 Siennica, pokój nr 1 - sala konferencyjna:

- godz. 10.00 dla równiarki drogowej,

- godz. 12.00 dla spychacza gąsienicowego

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) dla równiarki drogowej,
- 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) dla spychacza gąsienicowego.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy sprzedającego
prowadzony w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim - oddział Siennica numer
rachunku 23 9226 0005 0045 0212 2000 0020, z adnotacją odpowiednio: " Wadium dot.
przetargu "Sprzedaż równiarki drogowej", " Wadium dot. przetargu "Sprzedaż spychacza
gąsienicowego". Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie
do 7 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia. Wadium złożone
przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy
oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia urnowy sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca SIę w terminie do 7 dni,
odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od
zawarcia urnowy sprzedaży.

Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu nabywca zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia
składnika/składników majątku ruchomego w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia
urnowy sprzedaży.
Urnowa sprzedaży zostaje zawarta w terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z
przebiegu sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny
nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.
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Sporządzi/o:

Justyna Chrzanowska

tel. 25/75721 51 wew. 19


