
  

Kamieńsk, dn. 09.07.2010r. 
 
Nr sprawy: SL/2103/2/2010 
Znak: SL/2103/2-3/2010 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM - AUKCJI  
NA SPRZEDAś  ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku ogłasza przetarg ustny -aukcję  
na sprzedaŜ uŜywanego autobusu  marki Autosan o nr. rejestr. ERA 41 WH      
w ilości 1 sztuki. 
 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu oraz prowadzącego 
przetarg: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 
50. Osobą przeprowadzającą przetarg-aukcję w formie licytacji jest Pani mgr 
BoŜena Próchnicka. 

2. Miejsce i termin  przeprowadzenia przetargu: 
Siedziba ZGK w Kamieńsku tj. 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, parter-
pokój nr 3 w dniu 26.07.2010 r. o godz. 9 30. 
     3.   Przedmiot przetargu: 
SprzedaŜ uŜywanego autobusu marki Autosan o specyfikacji technicznej: 
Typ: H9-21 
Rok produkcji: 1991 
Nr  rejestracyjny: ERA 41WH 
Nr fabryczny: 750075 
Nr silnika 255867 
Pojemność silnika: 6540 cm3 
KW: 110 
Ładowność-o.s. – 40 osób  
Liczba miejsc: 40 
Stan licznika: 96885 km 
Pierwsza rejestracja:  1991r. 
Zakupiony: Polska 
Silnik:  zespół silnika typu 6cT107 sprawny technicznie, zuŜycie mechanizmów 
proporcjonalne do przebiegu i okresu uŜytkowania, utrzymanie staranne. 
Podwozie: zespoły typowe, sprawne, mechanizmy zuŜyte eksploatacyjnie. 
Nadwozie: nadwozie typowe bez uszkodzeń, miejscowe ślady korozji 
oblachowania zewnętrznego i wnęk, osprzęt zewnętrzny i wewnętrzny 
kompletny, sprawny, wnętrze utrzymane starannie, siedzenia z pokrowcami, 
przegląd techniczny nieaktualny. 
WyposaŜenie nadwozia: kompletne. 
Ogumienie: typowe, stan dobry. 



  

 
         4.   Cena wywoławcza Autosana wynosi:  19.000,00 zł. ogólna wartość 
brutto.  Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1 % ceny wywoławczej i 
więcej niŜ wysokość wadium, tj. nie mniej niŜ 190,00 zł. brutto i nie więcej niŜ 
1.900,00 zł. brutto.  

    5. Miejsce i termin, w którym moŜna obejrzeć przedmiot przetargu: 
Autosan moŜna oglądać w dniach od 09.07.2010r. do 23.07.2010r. w godzinach 
7 00 – 15 00 i 26.07.2010r. w godzinach 7 00 – 9 00 od na placu ZGK w 
Kamieńsku ul. Wieluńska 50 po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnej godziny 
oględzin z Panią BoŜeną Próchnicką – tel. (044) 6817-136. 
         6. Wysokość wadium oraz miejsce jego wniesienia: 
Warunkiem przystąpienia do przetargu-aukcji jest wniesienie wadium. 
Wadium naleŜy wnieść wyłącznie w pieniądzu w PLN. 
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.900,00 zł. wartość brutto. 
Wadium naleŜy wpłacić do kasy ZGK w Kamieńsku do dnia 26.07.2010r. do 
godz. 9 00 . 
Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdzi, czy 
oferenci wnieśli wadium w naleŜytej wysokości. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 
- Ŝaden z uczestników aukcji  nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 
Wadium złoŜone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wybrani 
zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru najkorzystniejszego 
uczestnika przetargu i zakończeniu aukcji, a nabywcy  zostanie zarachowana na 
poczet ceny sprzedaŜy. 

    7.  ZastrzeŜenie 
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania 
przyczyny. 

  8.  Inne postanowienia 
Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaŜy przedmiotu aukcji. 
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu 
mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję nie 
dłuŜszym niŜ w ciągu 7 dni. 
Wydanie przedmiotu sprzedaŜy nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu 
ceny nabycia. 
W przypadku, gdy nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie  zapłaci ceny 
nabycia to utraci prawo wynikające z przybicia oraz utraci wartość wadium. 

 
 

 
Dyrektor 

mgr inŜ. Kazimierz Maj 
 

 


