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Ślesin, dn. 03.12.2015 r.
BNK.263.1.2015
OGŁOSZENIE O AUKCJI
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłasza aukcję na sprzedaŜ:
1) autobus AUTOSAN Al0 10T.04.02
nr rejestracyjny
PKN
7K07, rok produkcji
2004,
nr nadwozia
SUADB4BDP4S610467, pojemność silnika 5900 cm 3 , moc silnika 158 kW,
stan licznika 552.647 km (na dzień 03.12.2015 r.), cena wywoławcza — 40.500,00
zł brutto.
2) autobus JELCZ L090M/S
nr rejestracyjny PKN 10LS, rok produkcji 2003, nr nadwozia SUJ09010030000445,
pojemność silnika 4580 cm3, moc silnika 132 kW, stan licznika 519.496 km, cena
wywoławcza - 13.000,00 zł brutto.
Aukcja odbędzie się w dniu 12.01.2016 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie
Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 (sala konferencyjna).
1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest dokonanie wpłat wadium w gotówce
w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie urzędu lub na konto Gminy Ślesin,
Bank Spółdzielczy w Ślesinie nr 93 8534 0006 0000 0101 0012 0553, w takim
terminie, by kwota wadium znalazła się na podanym koncie do dnia 07.01.2016 r.
W przypadku wygrania aukcji wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym
uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu aukcji.
Wadium ulega przepadkowi, jeŜeli oferent, którego oferta zostania przyjęta uchyli się
od zawarcia umowy.
2. Wchodząc do sali przetargowej, kaŜdy z uczestników aukcji zobowiązany jest
przedłoŜyć Komisji:
1) dowód wpłaty wadium,
2) dokument stwierdzający toŜsamość, a jeŜeli uczestnika aukcji zastępuje inna osoba
winna ona przedstawić oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną przez uprawniony
podmiot kopię.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy aukcji, z tym Ŝe postąpienie nie moŜe
wynosić mniej niŜ 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
4. Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyŜszą cenę, a następnie
ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę podmiotu, który aukcję wygrał.
5. Nabywca wyłoniony w drodze aukcji zobowiązany jest do zapłaty całości ceny zakupu
nie później niŜ do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaŜy.
6. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo odstąpienia od aukcji na
kaŜdym etapie postępowania bez podawania przyczyny i bez ponoszenia skutków
prawnych i finansowych tego uniewaŜnienia.
7. Z przedmiotem aukcji moŜna zapoznać się w dniach: 28.12.2015 r. – 30.12.2015 r.
w godz. od 9:00 do 15:00 w m. Lubomyśle - teren oczyszczalni ścieków.
8. Osoby upowaŜnione do kontaktu:
- ds. proceduralnych – Małgorzata śabierek, tel. 63 2704011 w. 31.
- ds. merytorycznych - autobus AUTOSAN - Roman Pilarski, tel. 601-384-630
- autobus JELCZ - Michał Królak, tel. 605-531-177.
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