
          OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – ŚMIECIARKI 

 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy – śmieciarka marki IVECO 

DAILY SK-2 o nr rej. PWL 06004, stanowiący mienie Gminy Siedlec. Śmieciarka 

użytkowana do celów stanowiących działalność publicznoprawną gminy: do 

wywozu śmieci, zbiórki śmieci oraz utylizacji odpadów komunalnych. Cena 

wywoławcza samochodu wynosi 4.000,00 zł brutto. Przetarg na sprzedaż  pojazdu   

ma   formę    publicznego    przetargu    ustnego    nieograniczonego. W przetargu 

mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Gmina Siedlec 

ul. Zbąszyńska 17 

64-212 Siedlec 

Tel. 68 384 85 21 e-mail: ug@siedlec.pl 

2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem: 

• samochód ciężarowy marki IVECO DAILY SK-2 z zabudową 

• przeznaczenie: wywóz śmieci 

• data produkcji: 2001 rok 

• data pierwszej rejestracji: 2002 rok 

• przebieg: 177497 km 

• kolor: biały/pomarańczowy 

• liczba miejsc siedzących: 3 

• pojemność skokowa: 2800,00 cm3 

• moc: 92 kw 

• masa własna: 3000 kg 

• Ład. (kg)/DMC(kg): 2200/5200 

• skrzynia biegów: manualna 

• liczba osi: 2 

• badania techniczne: brak 

• ubezpieczenie: 03.04.2021 r. 
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Dodatkowe informacje: 

• pojazd wyłączony z eksploatacji od ok 5 lat w związku z czym akumulator 

jest niesprawny, 

• liczne ogniska korozji w dolnych partiach kabiny i zabudowy załadowczej, 

• mechanizm zabudowy załadowczej – nie działa. 

• oś tylna – koła bliźniacze 

3. Wartość szacunkowa: Cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł brutto 

(słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Postąpienie: min. 100,00 zł brutto. 

4. Termin i miejsce: 

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbaszyńska17, 64- 

212 Siedlec, w dniu 04.03.2021 r. o godz. 10.00. (sala sesyjna). 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik 

majątku ruchomego: 

Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 

9:00 – 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 

68 384 85 21 wew. 24, w miejscu zaparkowania pojazdu tj. PSZOK w Siedlcu. 

Szczegółowych informacji o przetargu oraz danych dot. samochodu udziela 

Katarzyna Lach. 

6. Warunku przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta 

w prowadzonym postępowaniu: 

1. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo przynajmniej 

jednego oferenta i zaoferowanie ceny co najmniej jedno postąpienie powyżej 

ceny wywoławczej. Nabywcą zostaje oferent, który w przetargu zaoferował 

najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę). 

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym 

niż 5 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny 

nabycia. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży samochodu przekazywane są 

na konto dochodów budżetu gminy. 

4. Do oferty wymagane jest złożenie poniższych dokumentów: 

1) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o 

zapoznaniu się: 

- ze stanem prawnym, technicznym pojazdu przeznaczonego do sprzedaży i 

nie wnoszeniu zastrzeżeń w tym zakresie, 

- z warunkami i regulaminem przetargu, 



- oraz projektem umowy kupna-sprzedaży stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących 

działalności gospodarczej), 

3) odpis KRS (dotyczy osób prawnych). 

6. Inne informacje: 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania 

przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn. 

 


