Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 75/2018 Wójta Gminy Leoncin
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9-21.41.
Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Leoncin
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3, NIP 531-16-66-399, REGON: 013270471,
tel. 22 785 66 00, 785 65 82(85)
emaiLug.leoncingtlen.pl
Opis przedmiotu sprzedaży:
Rodzaj pojazdu:
autobus marki AUTOSAN H9-21.41,
Nr identyfikacyjny (VIN):
SUASW3AAPYS021697
Nr rejestracyjny:
WND C155
Rok produkcji:
2000
Data pierwszej rejestracji :
30.08.2000 r.
Wskazanie drogomierza:
158 450 km
Rodzaj autobusu:
dalekobieżny 2 drzwiowy 53 osobowy,
Kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru) : pomarańczowy 1-warstwowy typu uni
Dop.masa całk.
12500 kg
Liczba osi/ Rodzaj napędu:
2/ 4x2
Rozstaw osi:
4700 mm
Oznaczenie silnika:
6cT107 A6/7
Rodzaj silnika:
z zapłonem samoczynnym
Pojemność/Moc silnika:
6540 ccm/ 110kW(150KM)
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów
6/rzędowy
Data ważności badania technicznego :
30.10.2018 r.
Polisa OC:
wygasa z dniem 29. 08. 2018 r. Kolejna umowa
ubezpieczenia zostanie zawarta na okres do
29.08.2019 r.
Pojazd jest zarejestrowany na Urząd Gminy Leoncin.
Wyposażenie standardowe :
1. Autobus międzymiastowy
2. Fotele wysokie sztywne
3. Tachograf
4. Zestaw radiowy (radio, mikrofon, wzmacniacz)
Wyposażenie dodatkowe:
1. Światła przeciwmgłowe przednie
Stan techniczny:
Pojazd jest sprawny technicznie. Praca silnika i skrzyni biegów — bez uwag.
Uszkodzenia nadwozia pojazdu :
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Pas przedni — zarysowana powłoka lakiernicza po stronie lewej,
Zderzak przedni - zarysowana powłoka lakiernicza po stronie lewej,
Poszycie boku prawego i lewego — ogniska korozji,
Pokrywy schowków po stronie prawej i lewej — ogniska korozji,
Numery na nadwoziu zalakierowane podczas remontu pojazdu.

CENA WYWOŁAWCZA: 23 300,00 zł
Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art.15 ust. 6
ustawy z dnia 1 lmarca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2017,
poz.1221 ze zm.).
Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 1400
w Urzędzie Gminy Leoncin przy ul. Partyzantów 3, pok. nr 5.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg załączonego wzoru,
która powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2. oferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa niż cena wywoławcza,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami postepowania przetargowego,
4. podpis oferenta.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w zaklejonej kopercie z napisem
„Przetarg na sprzedaż autobusu AUTOSAN" lub przesłać na adres: Urząd Gminy Leoncin
05-155 Leoncin ul. Partyzantów 3, w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2018 r.
do godz. 1300 .
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Autobus można obejrzeć na terenie Szkoły Podstawowej w Leoncinie po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierowcą autobusu tel. 501 716 268.
Pozostałe informacje:
1) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu
i podpisaniu umowy, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.
2) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę
ceny nabycia.
3) Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyn.
4) Bliższe informacje można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy pok. nr 7 lub
telefonicznie pod nr tel. 22 785 66 00; 785 65 82(85) wew.21.

WÓJT G1ilINY
Adam Miros Krawczak

