Ciechanowiec, dnia 25.03.2016 r.
OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki VOLVO FL-611,
który odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Robót
Komunalnych FARE w Ciechanowcu, ul. Podlaska 1.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka, typ, model – VOLVO FL 611
Rodzaj pojazdu – samochód specjalistyczny do wywozu nieczystości stałych
Numer rejestracyjny – BWM 25 AC
Numer identyfikacyjny – YB1E4C315VB169511
Typ silnika, ilość cylindrów – zapłon samoczynny R-6
Pojemność silnika, moc – 5480 cm3, 132 kW
Dopuszczalna masa całkowita – 11.000 kg
Masa własna – 8.350 kg
Przebieg wg wskazań licznika – 237 935 km
Rok produkcji – 1996
Kolor, rodzaj lakieru – niebieski – uni.
Napęd – 4 x 2, skrzynia biegów manualna
Wyposażenie – kabina dwu osobowa, urządzenie do opróżniania pojemników
Pojazd można oglądać w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 na placu Przedsiębiorstwa Robót
Komunalnych FARE w Ciechanowcu, ul. Podlaska 1 (Stacja uzdatniania wody).
Cena wywoławcza – 21.350,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta
złotych
00/100).
Cena
wywoławcza
zawiera
podatek
VAT.
pięćdziesiąt
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 1.400,00 złotych (słownie:
jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. na konto
Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
rachunek Nr 79 8749 0006 0000 1326 2000 0010, z dopiskiem ,,wadium – VOLVO".
Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu potwierdzenia wpłaty wadium oraz dowody tożsamości.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości 150,00 złotych (słownie: sto
pięćdzieiąt złotych 00/100).
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia pojazdu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie do
3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wyłoniony w drodze przetargu kandydat zobowiązany jest w ciągu 3 dni, licząc od daty
rozstrzygnięcia przetargu, dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu, pomniejszonej o wartość
wadium. Na zakupiony pojazd wystawiona zostanie faktura vat.
Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie
stawi się do zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez
sprzedającego – bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Dyrektor PRK FARE w
Ciechanowcu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium przepada na rzecz Przedsiębiorstwa
Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.
Tutejsze Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa lub
telefonicznie (086)277-10-42.
DYREKTOR
inż. Bogdan Adam Olędzki

