
BURMISTRZ
Miasta Sule i6wek

ZARZADZEME NR 88M.0050.82.2014
BURMISTRZA MTASTA SU LEJ6WEK

z dni^2l m ia 2014 r.

w sprawie powolania Komisji Przetargowej do sprzedai zamiatarki Green Machines
636 HS nr 0903278 b?dqcej wlasnoSciq Miasta Sutej6wek, a takie ustalenia warunkdw

przetargu na sprz€dai zamiat rkj

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (t. j.
Dz.U.22013 r. poz. 594 z p6Zn. zm.') postanawiam:

$ 1. Dokonai sprzedazy zamiatarki Green Machines 636 HS nr 0903278 stanowi4cej
wlasnoii Miasta Sulej6wek w drodze pzetargu ustnego nieograniczonego.

$ 2 , Wyznaczyi komisjq przetargow4 w skladzie:
1) Przewodnicz4cy Komisji - Pan Adam Witkowski,
2) Czlonek Komisji - Pani Anna Siporska,
3) Czlonek Komisji - Pan Jacek G6rski.

$ 3. Do zadan Komisji Pnetargowej nalezy:

1) Przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomojci informacji o pzetargu,
w tym w szczeg6lno6ci na tablicy ogloszei i stronie intemetowej Urz€du Miasta
Sulej6wek.

2) Udzieleniewyjasnierioferentom.
3) Pzeprowadzeni€ pzetargu.
4) Przygotowanie protokolu z pzeprowadzonego przetargu.
5) Podanie do publiczn€j wiadomoSci informacj i o wynikach pzetargu.
6) Przygotowanie dokument6w niezbQdnych do spzeda2y zamiatarki.

g 4. Zalqczniki do niniejszego zatz4dzema..

1) Wz6r tre{ci ogloszenia stanowi zal4cznik nr 1.
2) Wz6r umowy stan owl zal4cznik nr 2.
3) Wz6r protokolu zdawczo - odbiorczego stanouTi zal4cznik m 3.

$ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. IJ. z 2013 t., poz. 645, poz.
Dz. U. 22014 | .. eoz. 3'79
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Zal4cznik nr 1 do
ZanElzenia Burmistrza Miasta Sulejdwek

Nr BBM.0050.82.2014 z dnia2l maja2014 r.

BURMISTRZ MIASTA SULEJ6WEK

OGLASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAZ
ZAMIATARKI Green Machines 636 HS nr 0903278

Nazwa sprzedaj4cego:
Miasto Sulej6wek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulei6wek

Opis przedmiotu spr.zedaiy:
Pzedmiotem spzedazy jest zamiatarka Greetr Machines 636 HS nr 0903278, stanowiaca
mienie Miasta Sulej6wek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulej6wek
Cena wywolawcza zamiatarki wynosi 80,000 zl.

Dane identyfi kacyjne pojazdu:
Rok produkcji: 2009
659 roboczogodzin
Kolor zielony

Warutrkiem uczestnictwa w prz etargu jest:

Wplacenie wadium w wysokodci 570 ceny wyMolawczej pojazdu, co stanowi 4.000,00 zl.
Wadium nalezy wplacii przelewem na mchunek bankowy Miasta Sulejdwek nr: 25 8019
0000 2005 8006 1339 0002 Bank Sp6ldzielcry w Halinowie .
Termin wniesienia wadium ustala siE najp6zniej na 1 dziei pEed teminem otwarcia
przetargu.
Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, L16ry wygral przetarg zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia zamiatarki.
Wadium zlo2one przez uczestnik6w przetargu, kt6rzy nie uygrali pzetargu, zostanie
zwr6cone niezwloczrie po zakoriczeniu pl.zetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przl.padku, gdy uczestnik przetaryu, kt6ry vrygral przetarg,
uchyla siQ od zawarcia umowy.

Informacje dot terminu i dokument6w wymaganych od oferent6w:

1. Przetarg odbpdzie siq w siedzibie Urzqdu Miasta budynek B, w Sulej6wku ul. Reymonta 43
(wej 6cie od ul. Gdanskiej, pok. 103, w dniu 05.06.2014 t, o godz. 12.30.
2, Osoby fizyczne bior4ce udzial w przetargu musz4 posiadai dow6d tozsamojci.
Natomiast oferenci niebqd4cy osob4 fizyczn4 wimi posiadai aktualny odpis z wlaSciwego
rejeshr (KRS) wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesiQcy plzed terminem przetrgu.
W takim przypadku osoby reprezentuj4ce podmiot winny posiadai odpowiednie
upowaznienie. jezeli reprezentacja podmiotu nie wynika z dokument6w rej€stacyjnych.
W/w dokumenty nale?'j pfledlo|yt Komisji pzetargowej bezposrednio pzed otwarciem
Drzetatsu,
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Pozostale informacje:

1. ZamiatarkQ mozna ogl4dai w dniach od,22.05,2014 r. do 03.06.2014 r.
w godzinach pracy Urzgdu Miasta na ul. Wrofskiego l, po uprzednim umdwieniu sig
telefonicznie pod numerem (22) 783 13 20.

2. Nab).wc4 zostaje uczestrdk przetargu, kt6ry zaoferuje cenq rlabycia najryZszq
z bior4cych udzial w przetargu i WZsz4 od ceny wywolawczej, co najmniej o jedno
post4pienie.
Postqpieni€ ustala siQ w wysokoSci 800,00 zl.
Przetarg jest wetzr\y bez wzglgdu na liczbq uczestnik6w, jezeli choi jeden uczestnik
zaoferowal co najmniej jedno postqpienie powyzej ceny \a)ryolawczej.
Sprzedaj4cy zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu lub zamknigcia przetargu bez

3 .
4.

5 .
podu\ia Vzyczt"try .

6. Nab'.rvca jest zobowi@any zaplacii ceng nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez
prowadz4cego przetarg.

7. Wydarie przedmiotu sprzedary nab]'wcy nastgpuje niezwlocznie po zaplaceniu ceny nabycia
i wplynigciu naleznoici na wskazane w umowie konto omz po podpisaniu umowy sprzedazy
stanowi4cej zal4cznik nr 2 do Zarzqdzenia Bumishza Miasta Sulej6wek i protokolu zdawczo -
odbiorczego stanowi4cego z l4czr'ik nr 3 do zarz4dzenia Burmistrza Miasta.

8. Szczeg6lowych informacji dotycz4cych pretargu udziela:
Jacek G6rski Podinspektor Referatu cospodarki Komunalnej i Mieszkaniow€j;
Adan Witkowski Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 22-783
t3-20.
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Zalryznknr2 do
Zav4dzenia Bumistrza Miasta Sulej 6wek

Nr BBM.0050.82.2014 z dnia2l maja 2014 r.

Umowa sprzedairy nr .........

Zawarta w dniu ..................... w Sulej6wku, pomiQdzy:

zwarrym w dalszej czg6ci umowy Sprzedajqcym,
a

zwanymw dalszej czgici Kupujqcym.

$1
Przedmiotem umowy jest sprzedaz pojazdu: zamiatarka Green Machines 636 HS
nr 0903278.

9z
Spzedaj4cy oSwiadcza, ze pojazd bQdAcy pzedmiotem umowy
wlasnos6, jest wolny od wad prawnych oraz praw os6b trzecich,
postQpowanie, kt6rego przedmiotem jest ten pojazd, Ze nie stanowi
zabezDiecze ia.

stanowi jego wyl{czlA
iz nie toczy siQ zadne
on r6wnie2 przedmiotu

9J
Strony ustalily w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wartosi przedmiotu umowy na

Slownie:

$4
l. Rozliczenie za przedrniot umowy nastqpi w oparciu o faktwg wystawionq przez

Sprzedaj4cego. Termin platnodci ustala siQ na 7 dni od daty odbioru faktury przez
Kupuj4cego.

2. Wydanie pojazdu nast4li na podstawie protokolu zdawczo - odbiorczego, po dokonaniu
wplaty przez KupujAcego.

s5
Kupuj4cy odwiadcza, 2e zapoztal siQ ze stanem tecbnicznym nabrvanego pojazdu i z tego
tltutu nie bqdzie zglaszal Zadnychroszczeh w stosunku do Sprzedaj4cego.

$6
Stony ustalily,2e wszelkiego rodzaju koszty hansakcji wlaikaj4ce z realizacji ustaleri
niniejszej urnowy ponosi Kupuj4cy.

$7
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie maj4 odpowiednie przepisy
Kodeksu Cyvilnego. r
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$8
Wszelkie zrniaay umowy w5anagaj q formy pisemnej pod rygorem niewainodci.

$e
S4dem wla.Sciwym do ro4)oznawarda ewentualnych spor6w wyrikajqpych z umowy bgdzie
SAd siedziby Sprzedajecego.

$10
Umowe sporz4dzono w dw6ch jednobrzuriqgych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
strony.
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Zalqcz;ikt:rr 3 do
Z$zqAzerna Burmistrza Masta Sulej6wek

Nr BBM.0050.82.2014 z dwa21 maja2014 r.

PROTOKoI- ZDAWCZO - ODBIORCZY

PRZEKAZUJdCY: Miasto Sulej6wek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulej6wek

ODBIERAJ.ICY:

W dniu ......... 2014 roktt przekazarrc

pojazd: zamialark Green Machines 636 HS nr 0903278,

P rzekanjqcy wraz z poj azdem wydal Odbierajqcemu:

PRZEKAZUJACY! ODBIERAJACY:
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