
GM.2613.1.2016                                  Izbicko, dn. 07.04.2016r. 

OGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) 

na sprzeda� samochodu osobowego 

zgodnie z Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi 
maj�tku ruchomego, w który wyposa�one s� jednostki bud�etowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761 ze zm.) 

Opis przedmiotu sprzeda�y:     
Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy:                                                                  
Marka: Suzuki 
Model: SX4 
Nr rejestracyjny: OST 99LY 
Pojemno�� sinika: 1,6  
Rok produkcji:2008 
Stan techniczny samochodu -  dobry 
Samochód osobowy stanowi  w 51 %, własno�� Gminy Izbicko  pozostałe 49% stanowi własno�� Credit 
Agricole Bank Polska S.A. ( Gmina Izbicko otrzymała pełnomocnictwo do  wszcz�cia i przeprowadzenia 
procedury przetargowej samochodu, zawarcia umowy na sprzeda� samochodu i składania w imieniu Banku 
niezb�dnych pisemnych o�wiadcze� dotycz�cych przedmiotowego samochodu) 
Samochód mo�na obejrze� na parkingu przy Urz�dzie Gminy w Izbicku, ul. Powsta�ców �l. 12, w godzinach 
pracy urz�du, po wcze�niejszym  uzgodnieniu telefonicznym – tel. 774617221 
Bli�sze informacje o przedmiocie przetargu mo�na uzyska� w Urz�dzie Gminy w Izbicku                            
Osoba upowa�niona do kontaktów:  Grzegorz Koprek  Za-ca Wójta.                          
    
Cena wywoławcza samochodu osobowego wynosi –  37 500,00  zł brutto  
( w tym podatek VAT w wysoko�ci 23 %) 
 
z tego stanowi własno��: 
19 125,00 zł  Gminy Izbicko 
18 375,00 zł  Credit Agricole Bank Polska S.A. 

Post�pienie w licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej – 375 ,00 zł   

Przetarg odb�dzie si� w dniu 25.04.2016r. o godz. 10.00 w Urz�dzie Gminy w Izbicku,  ul. Powsta�ców 
�l.12, 47-180 Izbicko, sala narad pok. 14 II pi�tro. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko�ci 5% ceny wywoławczej  na 
rachunek bankowy Gminy Izbicko  
Bank i  nr konta: BS Le�nica oddział Izbicko   34 8907 1076 2006 5000 2017 0005  lub w kasie Urz�du 
Gminy w  Izbicku w terminie do dnia 22.04.2016r. 
Za dat� wpłaty wadium uwa�a si� dzie� wpływu na konto Gminy Izbicko. Dowód wniesienia wadium przez 
uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzaj�cy to�samo�� podlega przedło�eniu komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu mo�e działa� przez pełnomocnika. W takim przypadku 
powinien przedstawi� oryginał pełnomocnictwa. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza 
si� na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osi�gni�ta w przetargu stanowi cen� zakupu. Uczestnikom, 
którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca si� niezwłocznie po zako�czeniu przetargu. Wadium nie 
podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli si� od zawarcia umowy. 
Nabywca jest zobowi�zany zapłaci� cen� nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w 
terminie nie dłu�szym ni� 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzeda�y 
nabywcy nast�pi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy. 
Przetarg jest wa�ny je�li nast�pi jedno post�pienie.  
Wójt Gminy Izbicko zastrzega sobie prawo uniewa�nienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.     
Regulamin przetargu  ( licytacji) dost�pny jest na stronie internetowej www.bip.izbicko.pl, www.izbicko.pl 
oraz  na tablicy ogłosze� w Urz�dzie Gminy Izbicko. 
                                                                                                       Brygida Pytel Wójt Gminy     


