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Janowiec Wielkopolski, dnia 21.09.2022 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

Działając na podstawie zapisu §2 pkt 1 oraz §9 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministrów
Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z
późn.zm.) w związku z pkt. C.4. Załącznika nr 5 do Zarządzenia Nr 6/2022 Burmistrza Janowca
Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2022 roku, w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, Urząd Miejski w
Janowcu Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku
ruchomego:

I. Nazwa i siedziba jednostki:
Gmina Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
Tel. 52/3023034.

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg zostanie przeprowadzony w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim
przy ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wlkp.
Otwarcie przetargu nastąpi dnia 07.10.2022 r. o godzinie 11.00.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Jednostka OSP Laskowo, w dniach od 22.09.2022 do 06.10.2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu
z osobą wyznaczoną do kontaktów nr telefonu 607961727

łV. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz cena
wywoławcza i wysokość wadium:

Samochód specjalny - pożarniczy Yolkswagen Transporter T-4, rok produkcji 1993 - 1 szt.,
nr rejestracyjny CZN98UH, pojemność silnika 1969 cm^.
Cena wywoławcza wynosi: 8 000,00 zł ( osiem tysięcy zł 00/100)
Wysokość wadium: 800,00 PLN { osiemset zł 00/100)

1.

V. Forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości ceny
wywoławczej.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

• Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 56 8959 0001 5500 0198 2000
0040 z dopiskiem „Wadium - samochód YOLKSWAGEN TRANSPORTER T-4” lub w
kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim do dnia 06.10.2022 r. do godz. 13.30.

4. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
5. Wadium złożone przez pozostałych oferentów, zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia wyboru
lub odrzucenia oferty na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchylił
się od zawarcia umowy sprzedaży.



VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej  w języku polskim oraz powinna zawierać:

•  imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
•  oferowaną cenę i formę jej zapłaty,
•  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.
•  dokument potwierdzający wpłacenie wadium.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta  i zaopatrzona w dopisek: Oferta „Pojazd”.
Zgodnie z zapisem § 19 rozporządzenia, o którym mowa powyżej, komisja przetargowa może
odrzucić ofertę złożoną po terminie lub niekompletną. O odrzuceniu oferty niezwłocznie
powiadamia oferenta.

VII. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wlkp.,
pokój nr 6 (sekretariat) w terminie do 06.10.2022 do godz. 15.30.
W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin
otrzymania przesyłki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2022 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wlkp.

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Organizator przetargu zastrzega sobie zamknięcie postępowania w każdym czasie bez
wyboru oferty i bez podania przyczy ny.

IX. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dniu od dnia wyboru oferty. Nabywca jest
zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Pojazd zostanie wydany właścicielowi po dokonaniu wpłaty na wskazane przez sprzedającego
konto, środków stanowiących zapłatę za przedmiot umowy i  przedłożeniu dokumentu
o zrealizowaniu płatności.

Odbiór sprzedanych składników odbędzie się na własny koszt nabywcy i w wyznaczonym przez
Urząd Miejski terminie.

X. Informacje dodatkowe:
Sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego w niniejszym przetargu nie może nastąpić
za cenę niższą niż cena wywoławcza.

Dodatkowych informacji na temat zbędnego składnika majątku ruchomego udziela - nr telefonu
601701161
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