
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż koparki kołowej

OGŁOSZENIE
 

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10 ogłasza II  
nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż koparki kołowej:

1.Typ koparki-K406 , rok produkcji 1986, numer fabryczny-5967 , silnik wysokoprężny marki 
Leyland  4-cylindrowy ,  kolor nadwozia – żółty.
Stan techniczny –uszkodzony tylny most, akumulatory zużyte 
Cena wywoławcza: 7 500,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). 
2. Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2010 r., o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy w 
Juchnowcu  Kościelnym przy ul. Lipowej 10, pok.2B. 
3. Koparkę można oglądać w miejscu postoju w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 1A w dniach 
roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00 do dnia 09.07.2010 r. po 
uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Referatu Dróg i Transportu Anną Korolczuk tel.
(085)713-28-94  lub Cezarym Maciuszko, tel. (085) 665-017-301. 
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 500 zł  w 
terminie do dnia 12.07.2010 r. do godz.: 10:45.
Dowodem wniesienia wadium będzie pokwitowanie dokonania przelewu kwoty pieniężnej na 
konto Sprzedającego nr konta: Bank Spółdzielczy  68 8074 0003 0000 1661 2000 0030
5. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w 
należytej wysokości. 
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, 
7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, nie 
zawarł umowy w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wyborze jego oferty. 
8. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać: 
a) nazwisko i imię (lub nazwę firmy) oferenta, nr NIP, 
b) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy, 
c) cenę oferowaną za przedmiot przetargu, 
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, 
e) dowód dokonania wpłaty wadium. 
9. Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno koparki”, 
należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym ,ul. Lipowa 10 pok. nr 6 do 
dnia 12.07.2010 r. do godz. 10:50. 
10.Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, nabywcą zostaje oferent, który 
zaoferował cenę nabycia najwyższą z pośród złożonych ofert. Oferty z ceną niższa od wywoławczej 
zostaną odrzucone.
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
12. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedający zwróci się do 
oferentów o złożenie ofert dodatkowych.
13. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia go o 
wyborze jego oferty.
14. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 
15. Wydanie koparki nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny 
nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium . 
16. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan koparki objęty przetargiem ani nie odpowiada za 
wady ukryte.

Wzór  formularza  oferty  i  umowy  sprzedaży  dostępne  są  na  stronie  internetowej 
http://www.juchnowiec.gmina.pl w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargach                         

http://www.juchnowiec.gmina.pl/

