Zalqcznik Nr I
do zarzqdzenia Nr 118/2018 Wójta Gminy Leoncin
z dnia 19 grudnia 2018 r.

OGLOSZENIE
0 TRZECIM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaz autobusu marki AUTOSAN 119-21.41.
Nazwa i siedziba sprzedajcego:
Gmina Leoncin
05-155 Leoncin, u!. Partyzantów 3, NIP 531-16-66-399, REGON: 013270471,
tel. 22 785 66 00, 785 65 82(85)
email:ug.leoncintlen.pl
Opis przedmiotu sprzeday:
autobus marki AUTOSAN H9-2 1.41,
SUASW3AAPYS021 697
WNDC155
2000
30.08.2000 r.
158450km
da1ekobieny 2 drzwiowy 53 osobowy,
pomarañczowy 1 -warstwowy typu uni
12500 kg
2/ 4x2
4700 mm
6cT107 A6/7
z zaplonem samoczynnym
6540 ccml 1 lOkW(15OKM)
6/rzçdowy
30.10.20 18 r.
okres ubezpieczenia od 30.08.2018 r. do
29.08.20 19 r. Druga rata platna do 28.02.2019 r.
Pojazd jest zarejestrowany na Urzqd Gminy Leoncin.

Rodzaj pojazdu:
Nr identyfikacyjny (YIN):
Nr rejestracyjny:
Rok produkcji:
Data pierwszej rejestracji:
Wskazanie drogomierza:
Rodzaj autobusu:
Kolor powloki lakierowej (rodzaj lakieru):
Dop.masa calk.
Liczba osi/ Rodzaj napçdu:
Rozstaw osi:
Oznaczenie silnika:
Rodzaj silnika:
Pojemnoé/Moc silnika:
Liczba cylindrów/ Ukiad cylindrów
Data waznoci badania technicznego:
Polisa OC:

Wyposaenie standardowe:
1. Autobus miçdzymiastowy
2. Fotele wysokie sztywne
3. Tachograf
4. Zestaw radiowy (radio, mikrofon, wzmacniacz)
Wyposaenie dodatkowe:
1. Swiatla przeciwmglowe przednie
Stan techniczny:
Pojazd jest sprawny teclmicznie. Praca silnika i skrzyni biegów - bez uwag.
Uszkodzenia nadwozia pojazdu:
- Pas przedni - zarysowana powloka lakiernicza p0 stronie lewej,

- Zderzak przedni - zarysowana powloka lakiernicza p0 stronie lewej,
- Poszycie boku prawego i lewego - ogniska korozji,
- Pokrywy schowków p0 stronie prawej i lewej - ogniska korozji,
- Numery na nadwoziu zalakierowane podczas remontu pojazdu.

CENA WYWOLAWCZA: 10000,00 zi
Sprzeda nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug ( Dz.U. z 2017,
poz.1221 zezm.).
Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbcdzie sic w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 1400
w Urzçdzie Gminy Leoncin przy ul. Partyzantów 3, pok. nr 5.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem przystqpienia do przetargu jest ziozenie pisemnej oferty wg zahczonego wzoru,
która powinna zawieraó:
1. imiç, nazwisko i adres lub nazwç (firmç) i siedzibç oferenta,
2. oferowanq cenç nabycia, która nie moze bye nizsza ni2 cena wywolawcza,
3. owiadczenie, 2e oferent zapoznal sic z warunkami postepowania przetargowego,
4. podpis oferenta.
Ofertç na1e4 zlozyC w sekretariacie Urzçdu Gminy w zaklejonej kopercie z napisem
,,Przetarg na sprzedaz autobusu AUTOSAN" lub przeslaC na adres: Urzd Gminy Leoncin
05-155 Leoncin ul. Partyzantów 3, w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2019 r.
do godz. 1400 .
Miejsce i termin, w którym mozna obejrzeé pojazd:
Autobus mozna obejrzeé na terenie Oczyszezalni w Michalowie 4c po wczeniejszym
uzgodnieniu terminu z kierowcq autobusu tel. 501 716 268.
Pozostale informacje:
1) Nabywca jest zobowkzany zaplacié cenç nabycia niezwlocznie P0 wygraniu przetargu
i podpisaniu umowy, lecz w terminie lie dluszym niz 7 dni od dnia przetargu.
2) Wydanie przedmiotu sprzeday nastpi niezwlocznie p0 zaplaceniu przez nabywcç
ceny nabycia.
3) Sprzedajqcy zastrzega sobie prawo zamkniçcia przetargu bez wybrania którejko!wiek
z ofert, bez podania przyczyn.
4) B1isze informacje mozna uzyskaC bezporednio w Urzçdzie Gminy pok. nr 7 lub
telefonicznie pod nr tel. 22 785 66 00; 785 65 82(85) wew.2 1.

WOJTINY
Adam Mirorawczak

