Bolesławiec, dnia 28 sierpnia 2019 roku.
O G Ł O S Z E N I E
Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż na własność pojazdu:
I. Dokonać sprzedaży pojazdu o niżej wymienionych parametrach:
Marka model: Volkswagen Transporter;
Nr rejestracyjny: DBL 82SC;
Nr nadwozia: WV1ZZZ70ZTH034520;
Rok produkcji: 1995;
Pojemność: 1896 cm3;
Moc silnika: 44 kW
Rodzaj pojazdu: ciężarowy;
Masa własna: 1606 kg;
Masa całkowita: 2725 kg;
Dopuszczalna ładowność: 929 kg;
Maksymalna masa ciągnionej przyczepy z hamulcem 2000 kg, bez hamulca 700kg;
Największy dopuszczalny nacisk osi: 14,30 kN;
Liczba miejsc: 6.
Pojazd zarejestrowany: tak;
Pojazd ubezpieczony: tak;
Przebieg: w przybliżeniu 26.06.2020 r. 307 000 - Pojazd w ciągłej eksploatacji;
Przegląd techniczny ważny do: 26.06.2020r.;
Skrzynia biegów: manualna.
2. Cena wywoławcza pojazdu do przetargu: 2800 zł netto – słownie: (dwa tysiące osiemset
złotych).
3. Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w pojazdu.
4. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 17 września 2019r. w MZGK
Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. Staszica 6, w pokoju nr 20 (1 piętro) o godz. 1200.

5. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

II. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane
w niniejszym ogłoszeniu.
III. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub
paszportem. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające pojazd w
ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru, a osoby prawne
wypisem z właściwego rejestru.
W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej,
a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego,
właściwych
IV. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do
udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie
pisemnej
z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza. W przypadku nabycia pojazdu na
współwłasność wymagana jest obecność tych osób. Można udzielić pełnomocnictwa do
działania
w ich imieniu i na ich rzecz w przetargu w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej
z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza (komisji należy przedłożyć
oryginał pełnomocnictwa.
V. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem
tj. regulaminem przetargu
VI. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz
osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co
do bezstronności komisji przetargowej.
VII. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
VIII. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie
podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
IX. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana
do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność. Za datę wpłacenia należnej kwoty, uważa się wpływ wymaganej kwoty na
rachunek bankowy Spółki.
X. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany
jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora
przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca pojazdu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy
w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny, a informacja o
odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Spółki oraz formie właściwej dla ogłoszenia o
przetargu.
XII. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w siedzibie spółki
w Bolesławcu ul. Staszica 6 tel. 75 734-62-71 wew. 48 (w godzinach pracy Spółki od
7:00 do 1500 , od poniedziałku do piątku). Pojazd można oglądać w godzinach pracy Spółki.

