ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2019
WÓJTA GMINY KROKOWA
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w dniu 21.02.2019 r.
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875, z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 21.02.2019 r. (czwartek) o godz. 11.00
publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki ROBUR
o numerze rejestracyjnym GPU 29SN, w składzie:
1. Sylwia Frybezowska
2. Mariusz Domachowski
3. Zdzisław Ciskowski
4. Krzysztof Rocławski
2. Wyznacza się przewodniczącego komisji w osobie: Krzysztof Rocławski
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Krokowa
Adam Śliwicki
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.29.2019
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 01 lutego 2019 r.
Wójt Gminy Krokowa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu
strażackiego
Marka: ROBUR
Typ-model: LO 2002 5,9 t
Nr rejestracyjny: GPU 29SN
Nr identyfikacyjny(VIN): 29818_27106
Rok produkcji: 1978
Pojemność / Moc silnika: 3345ccm / 55kW (75KM)
Wskazanie drogomierza : 43449 km
Cena wywoławcza : 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych )
Przetarg odbędzie się dnia 21 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy
ulicy Żarnowieckiej 29 (sala narad).
1. Minimalne postąpienie
( słownie: pięćdziesiąt złotych )

od

ceny

wywoławczej

ustala

się

w wysokości

–

50,00 zł

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 14 dni,
licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto Urzędu Gminy
Krokowa, bądź bezpośrednio w Kasie Urzędu.
4. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi
się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego – bez
wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia Wójt Krokowa odstąpi od zawarcia umowy.
5. Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
6. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa ul.
Żarnowiecka 29 , 84-110 Krokowa, pokój nr 108 lub telefonicznie 058 675 41 34.
7. Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem OSP Sławoszyno. Samochód
specjalny pożarniczy ROBUR obecnie nie jest eksploatowany, posiada ważny przegląd techniczny oraz
ubezpieczenie. Przed dalszą eksploatacją należy usunąć numery operacyjne. Pojazd w bardzo dobrym stanie
technicznym.
8. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
9. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres minimum 21 dni przed
wyznaczonym terminem przetargu.
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