Załącznik do Zarządzenia nr 34/2022 z dnia 28 czerwca 2022r.

Miedzichowo, dnia 28 czerwca 2022r.

Wójt Gminy Miedzichowo
OGŁASZA
PRZTARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ
Specjalnego samochodu pożarniczego (średni gaśniczy) Marka : STAR

Opis przedmiotu przetargu : Specjalny samochód pożarniczy (średni gaśniczy)
Marka : STAR.
Samochód używany był przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miedzichowie.

Typ: STAR R244L
Rodzaj silnika : ZS
Pojemność silnika : 6842cm3
Moc silnika : 110kW
Dopuszczalna masa całkowita: 10650kg
Liczba miejsc : 6
Przebieg : 21446km
Rok produkcji : 1984 r
Data I rejestracji : 14.12.1984r
Ważność badań technicznych : 22.03.2023
Stan techniczny: Wyposażenie: ratowniczo-gaśnicze: zbiornik na wodę.
Stan techniczny: ogólny dobry, pojazd posiada aktualne badania techniczne. Silnik pracuje
równomiernie w całym zakresie obrotów. Skrzynia biegów i sprzęgło zachowują swoje funkcje,
nadmiernych wycieków płynów eksploatacyjnych nie stwierdzono. Kabina bez istotnych
uszkodzeń, zabudowa posiada drobne odpryski lakieru oraz miejscowe ślady korozji na
krawędziach blach. Braków, wad i uszkodzeń w zakresie elementów układu prowadzenia,
nośnego i jezdnego nie stwierdzono. Elementy wyposażenia specjalistycznego w pełni
sprawne, układ wodny szczelny. Zużycie ogumienia około 20%.

Cena wywoławcza pojazdu wynosi : 16.100,00 brutto
Termin przetargu : przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2022 roku w sali narad Urzędu
Gminy Miedzichowo o godz. 11.00.
Warunki przetargu: warunkiem przetargu jest okazane dowodu wpłaty wadium.
Wadium w wysokości 5 % tj. 805,00zł należy wpłacić na konto Gminy Miedzichowo –
Bank Spółdzielczy 369058 0000 0000 0000 0013 0001 w terminie do 6 lipca 2022 roku,
z tym, że środki pieniężne winny wpłynąć na wskazane konto bankowe najpóźniej w dniu
6 lipca 2022 r.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia samochodu. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później nie przed upływem 3 dni
od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Minimalne postąpienie : postąpienie w przetargu wynosi minimum 1% ceny wywoławczej i
zostało ustalono na minimum 170,00zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od przetargu na podstawie
umowy kupna-sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po okazaniu potwierdzenia przelewu bankowego lub
po wpłynięciu kwoty nabycia na konto sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Samochód można obejrzeć po telefonicznym uzgodnieniu pod nr telefonu
696441689/723247504

