
Wójt Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż pojazdów stanowiących własność gminy:

1)       AUTOSAN H9-28, rok produkcji 1983 
Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2007 r. o godz. 9.30 w sali nr 210 Urzędu Gminy.

Cena wywoławcza wynosi  7 000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy ).

Wadium w wysokości 700 zł (słownie złotych: siedemset) należy wpłacić w kasie Urzędu do dnia

16.03.2007r. do godziny 14.00. lub przelewem na konto  UG w BGŻ Świdnica 45 2030 0045 1110 0000

0121 9070 (o zachowaniu terminu wpłaty wadium decyduje data wpływu na rachunek bankowy gminy).

2) AUTOSAN  H9-21, rok produkcji 1984
Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2007 r. o godz. 10.00 w sali nr 210 Urzędu Gminy.

Cena wywoławcza wynosi 5 500  zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset ).

Wadium w wysokości 550 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt) należy wpłacić w kasie do dnia

16.03.2007r. do godziny 14.00. lub przelewem na konto UG w BGŻ Świdnica 45 2030 0045 1110 0000

0121 9070 (o zachowaniu terminu wpłaty wadium decyduje data wpływu na rachunek bankowy gminy).

Termin składania ofert w przetargu pisemnym upływa 16.03.2007r. o godz. 14.00. Oferty wraz

z dowodem wniesienia wadium należy składać w zamkniętej kopercie w Punkcie Informacyjnym 

Urzędu Gminy, ul. Głowackiego 4, z napisem „OFERTA – AUTOSAN H9 – 21” (lub H9 – 28). 

Oferta powinna zawierać:

-          imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest

osoba prawna lub inny podmiot;

-          datę sporządzenia oferty;

-          informację, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

-          oferowaną cenę (brutto) i sposób jej zapłaty (gotówka lub przelew)

-          podpis oferenta, bądź osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta

Jeśli oferentem jest przedsiębiorca, do oferty należy załączyć również zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej lub wyciąg z właściwego rejestru wystawione nie wczesniej niż 6 miesięcy przed

dniem przetargu.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest jej cena. Towar jest zwolniony z podatku VAT.
Wadium wpłacone po upływie w/w terminu jest podstawą do wykluczenia z udziału w przetargu.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po
zakończeniu przetargu.
Pojazdy można obejrzeć przed przetargiem po telefonicznym uzgodnieniu terminu ze sprzedającym –  tel. (074) 852 30
67 w. 301.
Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
                                                                                                                                             
                                                                                                         Wójt Gminy Świdnica
                                                                                                          (-) Teresa Mazurek


