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WOJT GMINY SADOWNE

ogłasza II pisemny przetar1nieograniczony
na sprz€daż autobusu marki MERCEDES_BENZ SPRINTER 516 CDI

Sprzedający: Gmina Sadowne
ul. Kościuszki 3
01-140 Sadowne

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaŻy jest autobus marki MERCEDES_BENZ SPRINTE'R 516 CDI
o numerze rejestracyjnym WWE KR57.

Cena wywoławcza autobusu wynosi l05 000 zł, co stanowi 98,96yo wartości rynkowej
pojazdu. oszacowanie wartości rynkowej nastąpiło na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
Wycena dostępna do wglądu wUrzędzie Gminy w Sadownem.

Dane idenĘfikacyjne pojazdu:

Marka: MERCEDES-BENZ
Model: SPRINTER 516 CDI
Numer rejestracyjny: WWE KR57
Rok produkcji:2013
Data pierwszej rejestracji: 18 marca 2014 r.

Rodzaj pojazdu: autobus

Ilość miejsc: 20
Numer identyfikacyjny (VIN) : WDB906 657 15840437
Kolor powłoki lakiemiczej: biały
Pojemność silnika: 2143 cm3

Moc silnika: 120 kW
Paliwo: olej napędowy
Przebieg: 370 tys. km
Informacje dodatkowe: pierwszy właściciel, przystosowany
inwalidzkiego' wyposażony w rampę najazdową.
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Warunki uczestnictwa w przetargu:

l. ofertę (załącznik nr 1 do ogłoszenia) na|eŻy złożyć, w terminie do dnia 26 marca 2021 r.
do godz. 1000 w sekretariacie lub pokoju nr 18 Urzędu Gminy Sadowne. oferta powinna
zostaÓ złoŻona w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres: Urząd Gminy Sadowne,
ul. KoŚciuszki 3,07-140 Sadowne z dopiskiem oferta przetargowa na zakup autobusu.
Nie otwierać przed dniem 26.03.202I r. godz. 1000.

2' Oferta powinna zawierać
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby oferenta,

- numęr PESEL lub NIP oferenta,

- dane kontaktowe (nr tel., e-mail),
- oferowaną cenę'
- oświadczęnię o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oruz

akceptacji warunków.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 5 000 zł.

Wadium naleŻy wpłacić przelewem na rachunęk bankowy Gminy Sadowne numer:

55 9236 0008 0261 3589 2000 0050 z dopiskiem Wadium - autobus (decyduje data

wpływu na rachunek bankowy).
Wadium wpłacone ptzez oferenta, który wygrałprzetarg zostanie za|iczone na poczet ceny
nabycia pojazdu. Wadium złoŻonę ptzez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane
lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał
przetarg, uchyla się od zau,arctaumowy.

Miejsce i termin prz€prowadzenia przetargu:

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 26 marca 202l r. o godz. 1130.

Pozostałe informacje:
I. Pojazd moŻna oglądać w dniach od 05.03.2021 r. do 25.03.202I r., w godzinach pracy

Urzędu Gminy Sadowne, po wcześniejszym umówieniu się (tel. 25 675 34 6I).

2. Nabywcą zostaje uczestnik ptzetargu, który zaoferuje najwyŻszą cenę nabycia spośród
biorących udział w przetargu i vlyŻszą od ceny wywoławczej.

3 . ZłoŻente j ednej waŻnej oferty wystarcza do przepro w adzenia przetar gu.

4. Sprzedaj ący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
lub prawo zamknięcia przetatgubez wybrania jakiejkolwiek oferty.

5. W przypadku złoŻęnia takiej samej cęny przez więcej niż jednego oferenta, sprzedający
wezwie oferentów, ktorzy złoŻyli te oferty, do złoŻenia w terminie okreŚlonym przez
sprzedaj ącego ofert dodatkowych'

6. oferty cenowe ponizej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
7. Osoba do kontaktu: Katarzyna Wiechowska, tel' 25 675 34 6l, adręs e-mail:

JT
inwestycj e@sadowne.pl

Wa Cgrran


