Dziemiany, dnia 12.08.2014 r.

Wójt Gminy
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
OGŁASZA
aukcję nieograniczoną
na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter
1. Przedmiotem aukcji nieograniczonej jest samochód osobowy posiadający następujące
dane identyfikacyjne:
1. DANE POJAZDU:
Numer rejestracyjny / numer VIN
Data pierwszej rejestracji
Rok produkcji
Przebieg
Lakier
Marka
Model
Typ
Rodzaj nadwozia/ liczba miejsc

Pojemność silnika
Moc kW / KM
Paliwo
Skrzynia biegów
Dopuszczalna masa całkowita
Masa własna
Rozstaw osi

GKS 01GV / WV2ZZZ7HZ6X013654
24.11.2005 r.
2005 r.
283500 km
Granatowy
Volkswagen
Transporter
Shuttle
Samochód osobowy przystosowany do
przewozu jednej osoby niepełnosprawnej
na wózku inwalidzkim / 9
1896,00 cm3
77 / 105
Olej napędowy
Manualna, 5 biegów
3000 kg
2020kg
3000mm

2. WYPOSAŻENIE POJAZDU:
ABS, ASR
Airbag kierowcy / pasażera
Drzwi przesuwne z prawej strony, przeszklone
El. podnoszone szyby
Klapa tylna oszklona
Klimatyzacja manualna
Konsola z uchwytami na kubki + popielniczka
Mech. regulacja położenia kierownicy
Ogrzewanie tylnej szyby + wycieraczka
Siedzenie kier. z mech. regulacją wysokości
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek / alarm sterowany pilotem
Zamykany schowek w desce rozdzielczej
Światła przeciwmgłowe z przodu pojazdu
Tapicerowany przedział pasażerski / rolety przeciwsłoneczne
Radio + CD
2. Cena wywoławcza wynosi 22 000,00 zł. brutto (dwadzieścia dwa tysiące złotych
00/100).

3. Minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł. Aukcja jest ważna jeśli nastąpi co najmniej
jedno postąpienie.
4. Aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 02 września 2014 r. o godz. 11:00 w
Urzędzie Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany w sali
konferencyjnej.
5. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł.
(dwa tysiące złotych). Wadium należy wpłacać na konto: Gmina Dziemiany, 83-425
Dziemiany, ul. 8 Marca 3, nazwa banku Bank Spółdzielczy w Stargardzie
Gdańskim o/Libusz; 29 8340 0001 0200 0185 2000 0008 z adnotacją „Aukcja
samochód Volkswagen Transporter” w terminie do dnia 01 września 2014 r. Za
datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy w Dziemianach.

6. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika aukcji oraz dokument potwierdzający
tożsamość podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem aukcji. Uczestnik aukcji
może działać przez pełnomocnika, w takim przypadku powinien przedstawić
oryginał pełnomocnictwa. Licytanci reprezentujący jednostki organizacyjne oprócz
dokumentów upoważniających do działania w imieniu tej jednostki powinni
posiadać aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który został wyłoniony jako nabywca
przedmiotu aukcji zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu. Cena osiągnięta w
aukcji stanowi cenę zakupu. Wszelkie dodatkowe koszty związane z
przeniesieniem własności przedmiotu aukcji ponosi jego nabywca.
8. Osoba wyłoniona jako nabywca jest zobowiązana zapłacić cenę nabycia
samochodu niezwłocznie po udzieleniu jej przybicia, w terminie nie dłuższym niż
7 dni od dnia zamknięcia aukcji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi
niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy sprzedaży.
9. Informacji dodatkowych w sprawie przedmiotu sprzedaży udziela Grzegorz
Tysarczyk - pracownik Urzędu Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, (tel. 58 68800-02 /22). Samochód można oglądać w Dziemianach po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym pod w/w nr tel.
10. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo jej zmiany lub odwołania.
11. Pozostałe warunki aukcji określa regulamin przeprowadzenia przetargu (aukcji)
na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter znajdujący się na
stronie www.bip.dziemiany.pl

Regulamin
przeprowadzenia aukcji nieograniczonej
na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter
§1
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Aukcja na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter nr
rejestracyjny GKS 01GV, rok produkcji 2005, jest przeprowadzona w formie
ustnej nieograniczonej.
W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i jednostki organizacyjne.
Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00
zł (dwa tysiące złotych). Na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dziemianach
w terminie określonym w ogłoszeniu o aukcji.
Aukcję przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dziemiany
Nr 639/2014 z dnia 12.08.2014 r.
Do obowiązków komisji należy m. in. zamieszczenia ogłoszenia o aukcji na
stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dziemianach, udzielenie
informacji o przedmiocie aukcji, przeprowadzenie aukcji oraz sporządzenie
protokołu końcowego z podaniem wyniku aukcji.
Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez
Wójta protokołu końcowego o aukcji.
W aukcji nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład powołanej komisji
oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
§2

1.

Przewodniczący komisji otwiera aukcję poprzez podanie ceny wywoławczej
samochodu osobowego Volkswagen Transporter, która wynosi 22 000,00 zł
(dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)
2.
Aukcja prowadzona będzie w formie licytacji odbywającej się „w górę” poprzez
postąpienie. Aukcja jest ważna jeśli nastąpi co najmniej jedno postąpienie.
Minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł.
3.
Oferty ustne należy składać po podaniu przez przewodniczącego komisji do
wiadomości uczestniczących ceny wywoławczej przedmiotu aukcji.
4.
Zaoferowana cena przestaje obowiązywać licytanta, gdy inny licytant przed
ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą.
5.
Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, aukcja podlega
zamknięciu. Do przeniesienia własności przedmiotu aukcji konieczne jest
zawarcie umowy sprzedaży.
6.
Nabywcą zostaje licytant, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę nabycia
przedmiotu aukcji.
7.
Przewodniczący zamyka aukcję i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która
aukcję wygrała oraz cenę zakupu.
8.
Udzielenie przybicia i zamknięcie aukcji nie powoduje zawarcia umowy.
9.
Osoba wyłoniona jako nabywca jest zobowiązana zapłacić cenę nabycia
samochodu niezwłocznie po udzieleniu jej przybicia, w terminie nie dłuższym niż
7 dni od dnia zamknięcia aukcji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy
nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy sprzedaży.
10. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia
aukcji, jednak nie wcześniej niż po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej
o wpłacone wadium.
11. Jeżeli wyłoniony nabywca nie uiści całej ceny nabycia w wymaganym terminie
lub w wyznaczonym terminie nie zawrze umowy, wówczas uznaje się, iż odstąpił
od zawarcia umowy sprzedaży, a organizator przetargu jest uprawniony do
ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego (aukcji).

12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności przedmiotu aukcji ponosi
jego nabywca.
§3
1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika aukcji oraz dokument potwierdzający
tożsamość podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem aukcji.
2. Uczestnik aukcji może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
3. Licytanci
reprezentujący
jednostki
organizacyjne
oprócz
dokumentów
upoważniających do działania w imieniu tej jednostki powinni posiadać aktualny
odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
4. Uczestnikom, którzy aukcji nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po
zakończeniu aukcji.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał aukcję
uchyli się od zapłaty pozostałej części ceny nabycia lub od zawarcia umowy w
wyznaczonym w niniejszym regulaminie terminie.
§4
Wójt Gminy Dziemiany zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania aukcji
bez podania przyczyny.

