GMINA
S Z L IC H T Y N G O W A

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/20

ul. Rynek 1

<■>7-407 SZLICHTYNGOWA

Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 24 lutego 2020 r.

REGULAMIN
Przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środka trwałego - samochód specjalny (pożarniczy) marki
_________________________________________ FS LUBLIN_________________________________________
§ 1. Przedmiotem przetargu jest samochód specjalny ( pożarniczy):
- Marka i model: FS LUBLIN ŻUK A 15C.
- Numer identyfikacyjny VIN: SUL151111F0439106.
- Pojemność / moc silnika: 2120 ccm/40kW (54KM).
- Opis, rodzaj pojazdu: samochód specjalny.
- Stan licznika: 252155 km.
- Kolor nadwozia: czerwony - warstwowy akrylowy.
- Paliwo: ET.
- Skrzynia biegów: manualna.
- Data pierwszej rejestracji: 18.02.1986 r.
§ 2. Cena wywoławcza wynosi 3500,00 zł brutto (trzy tysiące pięćset zł 00/100).
6 3. 1. Przetarg organizowany jest przez Gminę Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa NIP
4970015085, REGON 411050801.
2. Wzór ogłoszenia o przetargu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 4. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z proponowaną ceną brutto w zamkniętej
kopercie zdanymi adresowymi składającego ofertę oraz z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu
specjalnego (pożarniczego)” w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407
Szlichtyngowa do dnia 31.08.2020 do godziny 14.00 .
2. Każda oferta powinna zawierać:
1) Nazwisko i imię/nazwę oferenta;
2) Adres zamieszkania oferenta lub siedzibę firmy;
3) PESEL/NIP, REGON;
4) Oferowaną cenę brutto za przedmiot przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza);
5) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu o przetargu na
sprzedaż i regulaminie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środka trwałego - samochodu
specjalnego (pożarniczego) marki FS LUBLIN, model ŻUK, wersja A15C.
6) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem faktycznym pojazdu.
7) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy kupna-sprzedaży.
8) Oferta powinna być zaopatrzona w datę oraz czytelny podpis oferenta.
9) Podpisaną Klauzulę RODO wraz z oświadczeniem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
3. Brak któregokolwiek z załączników, o których mowa w ust. 2 eliminuje złożoną ofertę z udziału
w przetargu.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania
jej za nową ofertę.
5. Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana.

6. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu
dni od dnia podpisania umowy kupna sprzedaży, na podstawie wystawionej faktury VAT, na rachunek Urzędu
Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015.
7. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie do 5 dni po zapłaceniu ceny nabycia.
8. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący.
9. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo rozstrzygnięcia przetargu bez wybrania,
którejkolwiek z ofert.

