Urząd Gminy w Krzymowie
_________________________________________________

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

Załącznik nr 1
do Regulaminu aukcji (licytacji ustnej)
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Krzymów

WÓJT GMINY KRZYMÓW
OGŁASZA AUKCJĘ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO
1.
2.

Data ogłoszenia o aukcji: 1 czerwca 2018 r.
Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji: Urząd Gminy Krzymów , ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
woj. wielkopolskie, pokój nr 18 - sala sesyjna , dnia 18 czerwca 2018 r. o godz. 12:00
Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: od 1 do
17 czerwca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz w dniu 18 czerwca 2018 roku w godzinach
od 9:00 do 11:30 na terenie parkingu przy Urzędzie Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513
Krzymów.
Osoba do kontaktu: Pan Jacek Popielarz tel. UG Krzymów 63 241-37-82, tel. kom. 512 565 011
Rodzaj sprzedawanego majątku ruchomego, wysokość wadium, cena wywoławcza oraz
minimalna wysokość postąpienia:

3.

4.
Lp.

Nazwa obiektu

Ilość

Wysokość wadium

Cena wywoławcza

1

CITROËN Jumper 33

1

500,00

7 500,00

5.

Minimalna wysokość
postąpienia
100,00

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka:

CITROËN

Model pojazdu:

Jumper 2.2 HDI Kat. E3

Wersja:

33M Comfort

Nr rejestracyjny:

PKN31181

Rok prod.:

2005

Rodzaj pojazdu:

Samochód ciężarowy do 3.5t

Nr identyfikacyjny (VIN)

VF7ZBRMRB17578682

Data pierwszej rejestracji

2005/05/03, (w Polsce: 2012/11/29)

Wskazanie drogomierza

ok. 220000 km (samochód w ciągłym użytkowaniu)

Okres eksploatacji pojazdu

(05/05/03-18/04/15) 155 mies.

Charakter wykorzystania

przewóz osób

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

niebieski 2-warstwowy typu uni

Dop. masa całk. / ładowność

3300 kg / 1250 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 6+3 osobowe
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Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi

3200 mm

Rodzaj silnika

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2197 ccm / 74kW (101KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Norma spalin

E3

Długość / Szerokość

5099 mm / 2024 mm

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu do dnia 18 czerwca 2018 r. Kwota winna być ujawniona
na rachunku sprzedającego przed rozpoczęciem licytacji BS Krzymów nr 34 8530 0000 0000 5151
2000 0003, przelew o treści: Wadium na samochód CITROEN.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdzi, czy oferenci wnieśli
wadium w należytej wysokości.
Wadium złożone przez tych oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w
terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik aukcji, który wygrał aukcję, uchyli się
od zawarcia umowy.
Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia,
którą należy wnieść nie później niż w ciągu 7 dni od daty nabycia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyn.
Wójt Gminy Krzymów
/-/ Tadeusz Jankowski

