Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/09
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
z dnia 27 stycznia 2009 roku.
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji na sprzedaż
autobusu marki FORD TRANSIT BUS 350L.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z późn.zm.)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§1
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji autobusu marki
FORD TRANSIT BUS 350L o numerze rejestracyjnym RKRV 976.
§2
Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie:
1. Marek Penar(sekretarz)
2.Grażyna Hanus
3.Janusz Małopolski

- przewodniczący
- członek
- członek

§3
Ogłoszenie o przetargu należy umieścić na tablicy ogłoszeń , na stronie internetowej BIP
Gminy Rymanów oraz ogłosić w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej .
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GMINY RYMANÓW
ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu:





Marka:
Rok produkcji:
Nr rejestracyjny:
Cena wywoławcza

-

FORD TRANSIT BUS 350L
2003
RKRV 976
38.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się w dniu 20 lutego 2009 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w
Rymanowie przy ul. Mitkowskiego 14a w pokoju Nr 8.
Autobus można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 na placu
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie przy ul. Osiedle 40.
Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej tj. 3.800,00 zł. najpóźniej do dnia 19 lutego 2009 roku w kasie Urzędu Gminy
lub na konto Urzędu Gminy Rymanów w Banku Spółdzielczym w Rymanowie Nr 58 8636
0005 2001 0000 0475 0001.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia autobusu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg
wygrał od zawarcia umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn
zawinionych z jego strony.
Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Licytacja zostanie przeprowadzona z postąpieniem w wysokości 500,00 zł. lub wielokrotności
tej kwoty.
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia przetargu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Umowa kupna- sprzedaży zostanie sporządzona w terminie 7 dni od daty przetargu. Zapłata
ceny nabycia nastąpi w terminie wyznaczonym w fakturze. Wydanie samochodu nastąpi po
dokonaniu wpłaty.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Marek Penar Sekretarz Gminy
Rymanów tel. 013 4355006.

