UCHWAŁA Nr 335/2020
ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia obwieszczenia o przetargu pisemnym na sprzedaż
samochodu osobowego
Na podstawie art.32 ust.1 i art.33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 ) oraz § 2 pkt 6 Regulaminu w sprawie zasad
organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez jednostki organizacyjne
Powiatu Żuromińskiego przyjętego Uchwałą Nr 42/2003 Zarządu Powiatu
Żuromińskiego z dnia 12 maja 2003 roku ze zm. w związku z Uchwałą Nr 270/2020
z 13 lutego 20020 w sprawie zatwierdzenia do sprzedaży samochodu osobowego
w trybie przetargu pisemnego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§1. Zatwierdza obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu
osobowego Opel T 98 Astra o numerze rejestracyjnym WZU L 389 stanowiącego
własność Starostwa Powiatowego w Żurominie.
2. Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego zawiera
załącznik do niniejszej uchwały.
3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust.2 należy zamieścić w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie, a także na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żuromińskiemu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żuromiński
/-/ mgr Jerzy Rzymowski

OBWIESZCZENIE
o przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego
Zarząd Powiatu Żuromińskiego
Plac Józefa Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż
samochodu osobowego marki Opel Astra Classic II o nr rej.
WZU L 389
1. Cena wywoławcza – 1300 zł (kwota brutto).
2. W postępowaniu ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
130 zł. Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w kwocie 130 zł najpóźniej
w dniu przetargu, tj. 3 lipca 2020 r. do godz. 10.00 w kasie Starostwa (I piętro
– p. nr 38) lub na konto 87 8242 0008 2001 0005 5765 0022 Bank
Spółdzielczy Żuromin i dołączenia potwierdzenia dokonanej wpłaty do
składanej oferty.
3. Dane techniczne:
Rok produkcji 2004, pojemność silnika 1686, dopuszczalna masa całkowita
1745, liczba miejsc – 5, data pierwszej rejestracji 8.10.2004r.,kolor nadwoziasrebrny metalik, moc silnika 59 KW, przebieg – 442 147 km.
Dodatkowo na wyposażeniu radio, komplet kół z ogumieniem letnim.
Przedmiot sprzedaży można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu pod nr tel. (23 657 47 00 w.34) z p. Andrzejem Dużyńskim.
4. Oferty pisemne zawierające cenę nabycia samochodu należy składać w
terminie do dnia 3 lipca 2020r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Żurominie – w sekretariacie (pok. Nr 32) lub przesłać na
adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300
Żuromin. Termin związania ofert wynosi 30 dni. Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, adres oraz NIP oferenta
b) oferowaną cenę nabycia
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym
przedmiotu przetargu.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.07.2020r. o godz.10.15 w p.nr 24 (I piętro).
Komisja przetargowa dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę
nabycia. W przypadku najkorzystniejszych ofert zawierających taką samą
kwotę nabycia komisja wezwie oferentów do złożenia dodatkowych pisemnych
ofert.
6. Nabywcą samochodu zostanie oferent, który przedstawi najkorzystniejszą
cenę. Zapłata za nabyty samochód nastąpi w ciągu siedmiu dni od
powiadomienia oferenta o wygraniu przetargu, w oparciu o fakturę. Należność
będzie płatna na konto Starostwa Powiatowego w Żurominie.

7. Koszty związane z nabyciem samochodu, w tym podatek od czynności
cywilnoprawnych poniesie nabywca.
8. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie
zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostali uczestnicy przetargu, których
oferty nie zostaną wybrane otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po
dokonaniu wyboru oferty.
9. Jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej
cenie wywoławczej, wadium uczestników przepadnie na rzecz sprzedawcy, tj.
Zarządu Powiatu Żuromińskiego.
10. Jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy jego wadium przepadnie
na rzecz sprzedawcy.
11. Zarząd Powiatu Żuromińskiego zastrzega sobie możliwość odwołania
przetargu bez podania przyczyny.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy
Regulaminu w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków
trwałych przez jednostki organizacyjne Powiatu Żuromińskiego.
Żuromin, 18.06.2020 rok

Starosta Żuromiński
/-/ mgr Jerzy Rzymowski

