BZP.2613.3.2020

Burmistrz Nysy
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004
1.

Dane identyfikacyjne pojazdu.
Marka:
Model/typ pojazdu:
Rodzaj pojazdu:
Wersja
Numer identyfikacyjny:
Nr rejestracyjny:
Rok produkcji:
Data pierwszej rejestracji
Wskazania drogomierza w km.
Okres eksploatacji pojazdu
Oznaczenie typu
Rodzaj nadwozia
Rodzaj silnika
Pojemność/moc silnika

Jelcz
004
samochód specjalny
pożarniczy
12459
ODF-5238
1986
25.04.1984
28295
403 miesiące
004
specjalny
Z.S.
11100 ccm/179kW

2.

Cena wywoławcza wynosi 16.700,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych).

3.

Samochód można oglądać w miejscu:
Regulice 32 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – nr tel. 517 800 489

4.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu
Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504
1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 15 stycznia 2020 r.
Uwaga: wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia

równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie
przyjęta, zostanie zwrócona bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a oferentowi którego oferta została
przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli
oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

5.

Oferty, na załączonym formularzu ofertowym, należy składać w Urzędzie Miejskim w Nysie
ul. Kolejowa 15; Kancelaria (parter) - do dnia 17 stycznia 2020 r. do godziny 11:00.
Okres związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.
1)
2)
3)

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy
opisać następująco: „Oferta przetargowa na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004. Nie

otwierać do dnia 17 stycznia 2020 r. przed godziną 11:15”.

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Nysie ul Kolejowa 15 w dniu 17 stycznia 2020 r.
o godz. 11:15 w pokoju 226 (II piętro).
Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
b) dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

6.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu
w całości
lub części bez podania przyczyny, w każdej chwili i każdym czasie. Z tytułu
odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia, uczestnikom przetargu nie przysługują żadne
roszczenia przeciwko SPRZEDAWCY.

7.

O wynikach postępowania Sprzedający niezwłocznie zawiadomi wszystkich zainteresowanych.

BURMISTRZ NYSY
Kordian Kolbiarz

