OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SMOCHODU OSOBOWEGO
Starosta Zwoleński ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu
osobowego marki Peugeot 406 SR
1. Nazwa i siedziba jednostki.
Powiat Zwoleński, 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 4,
Tel. /48/ 676-34-89, fax /48/ 676-25-20
e-mali: sekretariat@zwolenpowiat.pl
2.Przedmiot sprzedaży.
Marka, typ, model – Samochód osobowy Peugeot 406 SR
Nr identyfikacyjny –,
Nr rejestracyjny – WZW 10002,
Rok produkcji - 2001,
Data pierwszej rejestracji – 21.11.2001 r .
Przebieg – 212765km.
Barwa nadwozia – granatowy
Pojemność silnika – 1749 cm3
Moc – 85 kW
Paliwo – benzyna/gaz
Badanie techniczne ważne do 04.12.2017 r.
Wyposażenie dodatkowe:
- ABS
- Centralny zamek
- Komputer pokładowy
- Podgrzewane lusterka boczne
- Poduszka powietrzna pasażera
- Światła przeciwmgielne
- Elektrycznie ustawiane lusterka
- Poduszki boczne przednie
- Radio fabryczne
- Elektryczne szyby przednie
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Wspomaganie kierownicy
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd.
Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 (parking Powiatu
Zwoleńskiego ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń).
Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin jest
Marcin Cywka tel. /48/ 676-34-89 w. 19 lub 605-032-110
4. Miejsce i termin.
Przetarg odbędzie się w budynku Powiatu Zwoleńskiego, ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700
Zwoleń, dnia 21 grudnia 2016 r. o godz. 1000 sala nr 11.
5. Biorący udział w aukcji jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 450,00 zł.
(słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) w kasie Powiatu Zwoleńskiego, ul. Wł. Jagiełły 4,
26-700 Zwoleń.

6. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 4500,00 zł. brutto (słownie: cztery tysiące pięćset
złotych).
7. Minimalna cena postąpienia wynosi 100,00 zł. (słownie: sto złotych).
8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
9. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny.
10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- uczestnik aukcji, który ją wygrał uchyli się od zawarcia umowy
- żaden z uczestników aukcji nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
11. Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. Szczegółowy regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Powiatu Zwoleńskiego lub na
stronie www.zwolenpowiat.pl
Zwoleń, dn. 05.12.2016 r.

