
Wójt Gminy Murów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż autobusu międzymiastowego  AUTOSAN H6 10.03S

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
   Urząd Gminy Murów
   ul. Dworcowa 2 
   46-030 Murów
   tel. (77) 4214034   fax (77) 4214032
   e-mail.: ug@murow.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
    Marka i typ – AUTOSAN H6 10.03S
    Rok produkcji- 1999
    Pierwsza rejestracja – 28.10.1999r
    Nr rejestracyjny – ODV 4470
    Poj./ moc silnika – 4353cm/80kW
    Stan licznika – 763824 km ( stan faktyczny około 520000km – różnica w kilometrach 
    powstała w wyniku wymiany zepsutego licznika na używany homologowany z wyższym 
    przebiegiem).
    Barwa nadwozia- pomarańczowy
    Ilość miejsc 22 + 1
    
    Dane uzupełniające:
    Samochód  był użytkowany do kwietnia 2012r. Obecnie autobusu nie można uruchomić –  
    akumulatory do wymiany. 
    Posiada ważny przegląd techniczny i jest ubezpieczony, posiada kartę pojazdu.
    Wystawiamy fakturę VAT.

3. Cena wywoławcza pojazdu:
    6 000 PLN ( z podatkiem VAT)  słownie: sześć  tysięcy złotych.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd
    Samochód można oglądać  przy ul. Polnej 6 w Murowie  od dnia 15.11.2012r  do dnia    
    4.12.2012r.
   Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu jest Pan    
    Przemysław Wienke  tel.  ( 77) 4214034.

5. Warunki przystąpienia do przetargu.
     a)  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  10% ceny 
          wywoławczej tj. 600,00zł ( słownie: sześćset złotych). Wadium należy wpłacić  w 
          kasie Urzędu Gminy Murów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Murowie 
          Bank Spółdzielczy w Łubnianach  nr 218897 0004 2001 0006 0163 0003 
          do 5 grudnia  2012r do godz. 10oo

    b)   Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na
          poczet ceny.
     c)  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał 
          przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
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6. Miejsce i termin przetargu:
    Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia  2012r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w    
    Murowie ul. Dworcowa 2  (II piętro pokój nr 15).
7. Informacje dodatkowe:
    Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest 
    Pani Jadwiga Woszczak w godzinach pracy Urzędu, nr telefonu (77) 4214032 wew. 106

          
                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                          /-/ Andrzej Puławski
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